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Simeon Marinkovi}
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водич
уводни разговор

питања и задаци

речник
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Мој завичај и ја
разговараћемо
• о завичају

учићемо
• о томе шта је рељеф
•  који све облици рељефа постоје
• по чему се разликују текуће и стајаће воде
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ОВО ЈЕ МОЈ ЗАВИЧАЈ
Завичај је место у ком се неко родио и провео детињство, родни крај.

Марко и Јана, ученици трећег разреда, овако су описали свој завичај:

Питања и задаци
1. Провери да ли су Марко и Јана навели све важне податке о свом завичају.

2. Ко је, по твом мишљењу, боље описао свој завичај? Објасни зашто тако мислиш.

3. У Радној свесци уради задатак на страни 16.

назив завичаја

важна насеља у завичају

планине и равнице

реке, језера, баре

важне путеве и пруге

чиме се људи тамо баве

значајна места из прошлости завичаја

шта је за нас нарочито важно.

Свако од нас прво упозна свој завичај и околину. Ако желимо да неком опишемо свој 
завичај, треба да наведемо неке значајне податке о њему:

Волим свој завичај!
Ту је мој дом, моја 
школа, моје друштво.
Радујем се излетима на 
Авалу и купању на Ади.

Мој завичај је Београд. То је главни 
град наше земље. Налази се на ушћу 
Саве у Дунав. У близини Београда је 
планина Авала. Београд чине више 
насеља. Ја живим у делу града који 
се зове Нови Београд.

Лепо ми је кад негде 
отпутујем, али се 
још више радујем 
повратку у завичај.

Мој завичај је крај који се зове 
Топлица. Живим у селу Бела Вода 
крај Прокупља. Кроз мој завичај 
протиче река Топлица. Туда пролазе 
важни путеви за Ниш, Крагујевац и 
Приштину. Прокупље је највеђи град 
у Топлици.
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РЕЉЕФ

узвишења

Планина је узвишење 
више од 500 метара 
надморске висине.

Брдо је узвишење с 
надморском висином  
од 200 до 500 метара.

Брежуљак је узвишење  
с надморском висином  
до 200 метара.

Свако узвишење има 
подножје, падине (стране) 
и врх. Подножје је 
најнижа, а врх највиша 
тачка узвишења. Падине 
могу бити благо нагнуте, 
и тад их називамо 
обронцима, или стрме, кад 
их називамо стрминама.

равнице

Низија је велика 
равница чија је 
надморска висина 
мања од 200 метара.
 
висораван је раван
предео на надморској 
висини изнад 200 
метара.

Котлина је равно 
земљиште окружено 
планинама и брдима.

долина је већа или 
мања издужена 
равница између брда, 
најчешће поред река.

удубљења

речна корита су 
удубљења испуњена 
водом која тече.

Клисура је удубљење 
између стрмих падина 
високих планина.

Кањон је дубоко и 
уско удубљење које 
је просекла река, са 
веома срмим, готово 
усправним странама.

Ако са неког узвишења посматрамо површину Земље, приметићемо да је негде 
уздигнута, негде равна, док су неки њени делови удубљени.

Сва узвишења, равнице и удубљења чине рељеф неког краја.

Облици рељефа

2.000 m

500 m
200 m

0 m

ВРХ

СТРМИНА

БРДО

БРЕЖУЉАК
ПОДНОЖЈЕ

РЕЧИЦА РАВНИЦА

ОБРОНАК

Надморска висина 
је висина неког места 
на копну у односу на 
ниво мора.
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Питања и задаци
1. Шта чини рељеф неког краја?

2. Које је највише, а које најниже узвишење?

3. По чему се обронци разликују од стрмине?

4. По чему се низија разликује од висоравни?

5. По чему се котлина разликују од долине?

6. У Радној свесци на странама 17, 18 и 20 уради задатке о рељефу.

Крајеве у којима живимо можемо описати по облицима рељефа који преовлађују у 
њима. Неки су равничарски, неки брдовити, неки планински.
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ИЗ ЛЕКСИКОНА
Копаоник

Копаоник је највећа планина у Србији. 
Име је добио по томе што су на њему од 
давнина копане руде, нарочито гвожђа и 
сребра. Највиши врх Копаоника је Панчићев 
врх и висок је 2.017 метара. Име је добио по 
научнику Јосифу Панчићу који је на њему 
сахрањен. На Копаонику расту разноврсне 
биљке (храст, буква, бор, јела, смрча и 
др.) и живе бројне животиње (лисица, вук, 
зец, орао и др.). Има доста извора воде.
На Копаонику су подигнути многи хотели и 
изграђене скијашке стазе, јер су зими добри 
услови за скијање, а лети за пешачење.

Ђердапска клисура
Ђердапска клисура на Дунаву највећа 

је у Европи. Дуга је преко 100 километара. 
Стрме стране уздижу се над реком и до 500 
метара изнад нивоа воде. Дубина Дунава 
у Ђердапској клисури на неким местима 
достиже и преко 100 метара. Ради изградње 
хидроцентрале на Дунаву, у Ђердапској 
клисури направљено је вештачко језеро.

Пештерска висораван
Пештерска висораван највећа је 

висораван у Србији. То је огромна 
планинска зараван између Ибра и Лима. 
Окружена је планинама Златаром, Јавором 
и Голијом. Њена надморска висина је 
између 1.100 и 1.200 метара. Дужина ове 
висоравни износи 50 километара, а ширина 
око 35 километара. На њеним пашњацима 
гаје се овце и говеда, а од њиховог млека 
производи се чувени сјенички сир. Зиме на 
Пештерској висоравни дуге су и хладне, са 
температуром и до –40оC.

Панонска низија
Панонска низија највећа је равница  

у Србији. Налази се у Војводини, на месту 
на којем је некада било Панонско море. 
У далекој прошлости дошло је до 
померања Земљиног тла, па је Дунав однео 
воду овог мора кроз Ђердапску клисуру. 
Остала је плодна равница, погодна за 
гајење жита, поврћа и других биљака. 
Фрушка гора и још нека узвишења били  
су некада острва у Панонском мору.

Kилометар – јединица за мерење дужине; 
1 километар је дужина од 1.000 метара.
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ТЕКУЋЕ ВОДЕ
Воде се у природи јављају у разним облицима. У зависности од тога да ли теку или не 

можемо их поделити на текуће и стајаће.
текуће воде су воде које теку. То су потоци, речице и реке. Текуће воде извиру из 

земље, обично на планинама. Та се места зову извори. Од извора тече хладна и бистра 
вода. То је поток. Потоци су најмање текуће воде. Веће од потока су речице, а највеће 
текуће воде су реке. Оне теку према другим рекама или према језерима и морима. Место 
на којем се текућа вода улива у другу текућу или стајаћу воду назива се ушће. Пут воде 
која тече од извора до ушћа назива се ток. Сви потоци и реке који се уливају у већу реку 
су њене притоке. 

Корито је удубљење у земљишту кроз које протиче поток, речица или река. 
Текуће воде имају леву и десну обалу. Да би се оне одредиле, треба да се окренемо у 

смеру протицања воде; тада лева рука показује леву обалу, а десна десну обалу реке. 
После дуготрајних киша и отапања снегова водостај текућих вода у кориту порасте, па 

могу да се излију. Тада долази до поплаве.

Питања и задаци
1. Наброј текуће воде.

2. Шта је извор?

3. Шта је ушће?

4. Како се назива пут текуће воде од извора до ушћа?

5.  Како једним именом називамо све потоке, речице 
или реке које се уливају у неку већу реку?

6.  Објасни како можемо да одредимо  
леву и десну обалу реке.

7. Како настаје поплава?

ИЗВОР

ПОТОК

УШЋЕ

РЕЧИЦА
РЕКА

ЛЕВА ОБАЛА

ДЕСНА ОБАЛА

водостај – висина нивоа воде у 
речном кориту; мери се помоћу 
водене летве, а изражава се  
у центиметрима (cm).
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СТАЈАЋЕ ВОДЕ
Стајаће воде не теку, већ само испуњавају удубљења у земљишту. Мочваре су влажни 

делови копна на којима се плитка вода задржава неко време током године. Баре су 
плитке стајаће воде. Током лета могу да пресуше, а зими да се заледе. Због мале дубине 
воде светлост продире до дна, тако да у целој бари расту водене биљке. Језера су 
дубоке стајаће воде. Никада не пресушују. Залеђују се само по површини. Светлост не 
може да допре до највећих дубина, па биљака има само у плитким деловима. Језера по 
постанку могу бити природна и вештачка. Вештачка језера је направио човек тако што је 
преградио реке.

Питања и задаци
1. Шта је заједничко за текуће и стајаће воде?

2. По чему се текуће и стајаће воде разликују?

3. Која је најмања, а која највећа стајаћа вода?

4. По чему се разликују природна и вештачка језера?

5. У Радној свесци на стр. 21–23 уради задатке о водама.

БАРА

ЈЕЗЕРО

МОЧВАРА



ОБЛИЦИ РЕЉЕФА

ВОДЕ

УЗВИШЕЊА УДУБЉЕЊА

планина

поток мочвара

речна коританизија

брдо

речица бара

клисурависораван

брежуљак

река језеро

ТЕКУЋЕ

ИзВОР

УШЋЕ

кањонкотлина

долина

10

СЕТИ СЕ шТА СМО НАУЧИЛИ

РАВНИЦЕ

СТАЈАЋЕ



Оријентација у простору
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разговараћемо
•  о томе зашто се праве планови насеља
•  о томе шта садржи план града

учићемо
•  о томе како се оријентисати помоћу компаса,  

а како уз помоћ неких знакова из природе
• о томе како се користи географска карта
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СНАЛАжЕњЕ У ПРОСТОРУ
Погледај ову слику. 
Да ли је могло да дође до неке забуне? Да ли се и теби некад нешто слично догодило?

Оба дечака су правилно показала правац у којем се налази 
аутобуска станица. За једног је то била лева страна, за другог десна.

Да би се лакше сналазили у простору, људи су се од 
давнина оријентисали према Сунцу. Према кретању 
Сунца одређене су четири главне стране света: исток (И), 
запад (З), север (С) и југ (Ј). 

Стране света представљене су на слици помоћу круга. 
Поред главних страна, одређене су и четири споредне 
стране света. Оне су добиле називе према главним 
странама између којих се налазе: североисток (СИ), 
југоисток (ЈИ), југозапад (ЈЗ) и северозапад (СЗ).

Да би смо одредили стране света 
у простору довољно је да, за почетак, 
одредимо једну (било коју), а затим ћемо 
лако одредити остале ако научимо правило. 
Прву страну можемо да одредимо на 
много начина. Један од најчешћих је да по 
сунчаном дану одредимо где Сунце излази 
или залази. Страна на којој Сунце излази 
назива се исток. Супротно од ње је страна 
на којој Сунце залази, а назива се запад. 
Нашу десну срану увек окрећемо према 
истоку. Нашу леву страну увек окрећемо 
према западу. Када смо тако постављени 
испред нас је север, а иза нас је југ.

Испред нас је север,
југ нам с леђа гледа,
с десне стране Сунце се рађа,
а с леве седа.
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Питања и задаци:
1. Којe су четири главне стране света?

2. Како се назива споредна страна света која се налази између југа и запада?

3. Како се назива споредна страна света која се налази између запада и севера?

4. Одреди на којој je страни света постављена табла у твојој учионици.

5. Шта је то стојиште?

6. Како се назива линија на крају видика, тамо где нам се чини да се небо и земља додирују?

Сналажење у простору назива се оријентација. Та реч настала је од латинске 
речи oriens, што значи исток.

ВИДИКОВА ЛИНИЈА

ВИДИК

СТОЈИШТЕ

Да би се људи лакше оријентисали у простору, добро је да знају шта значе следеће 
речи:

Простор је све оно што нас окружује (куће, дрвеће, птице, ваздух, реке, Месец, Сунце).
видик је део простора који видимо с једног места (стојишта).
Стојиште је место са којег посматрамо околину.
видикова линија или хоризонт је линија на крају видика, тамо где нам се чини да се 

додирују небо и земља.
Полазиште је место са којег полазимо на пут, а одредиште место у које желимо стићи.
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ОРИЈЕНТАцИЈА ПОМОЋУ КОМПАСА
Замисли да си се нашао у непознатом крају, ноћу или по облачном дану, када нема Сунца. 
Испричај како би одредио стране света и правац свог путовања.

Већ смо научили да је довољно одредити једну, како бисмо утврдили и остале стране 
света. Компас је справа (инструмент) који нам помаже да одредимо стране света кад год 
нам је то потребно.

Изглед и боја компасне игле нису увек 
исти. Једна њена страна увек се упадљиво 
издваја или по боји или по изгледу. То је 
страна која ће се увек усмерити ка северу. 
А кад одредимо једну страну света, лако 
ћемо одредити и остале.

Стране света на компасима најчешће 
су обележене словима абецеде којима на 
енглеском језику почињу речи:

 север North N
 југ South S
 исток East E
 запад West W

добро је знати и ово:
•  Компас треба држати водоравно  

на длану.
•  Када се игла умири, њена главна  

(означена) страна показује север.
•  Кутију треба окренути тако да се 

ознака N поклопи са страном игле 
која показује север.

компасна игла

осовина (стубић) игле

застакљена кутија

водораван – који се поклапа са слободном површином мирне воде, хоризонталан.
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ОДРЕЂИВАњЕ СТРАНА СВЕТА 
ПОМОЋУ ЗНАКОВА ИЗ ПРИРОДЕ

Северњача

Велика кола

Мала кола

Годови на пању 
одсеченог стабла гушће 
су распоређени на страни 
која показује север.

Мрави обично граде 
мравињак с јужне стране 
неког заклона: дрвета, 
камена...

Маховина на дрвету 
обично расте на северној 
страни стабла.

С

С

С

Ј Ј

Ј

Питања и задаци
1. Шта је то компас?
2. Којим су словима означене главне стране света на компасу?
3. Објасни и покажи начин одређивања страна света помоћу компаса.
4. Шта нам по ведрој ноћи може помоћи да одредимо стране света?
5. На којој страни пања су гушће распоређени годови?
6. Објасни како помоћу маховине можемо да одредимо стране света.
7. У Радној свесци на странама 28 и 29 уради задатке о сналажењу у простору.

Стране света могу се 
одредити и помоћу неких 
знакова из природе. Звезда 
Северњача, која се налази 
на руди Малих кола, 
показује север.
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цРТАњЕ ИЗ ПТИЧЈЕ ПЕРСПЕКТИВЕ
Овако изгледа клупа ако је посматрамо 

са стране.

Објасни по чему се ове две слике разликују.
Посматрај своју клупу из разних углова и покушај да уочиш разлике.

Погледај слику и опиши шта је приказано 
на њој.

Сада покушај да замислиш како би исти 
тај парк и предмети у њему изгледали када 
би могао да га видиш онако како га виде 
птице које га прелећу. На доњој слици 
парк је приказан онако како га види птица. 
Такав поглед (приказ) назива се птичја 
перспектива.

Ако исту клупу посматрамо одозго, она 
ће изгледати овако.

Питања и задаци
1. По чему се разликују предмети из парка на левој и десној слици?

2.  Да ли ти је било тешко да неке од предмета из парка препознаш на слици с десне 
стране? Који су то предмети? Зашто их је било теже препознати?

3. Уради задатке у Радној свесци на страни 30.
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РАЗМЕРА И ПЛАН

Питања и задаци
1. У  Радној свесци на страни 31 нацртај школску клупу и столицу према упутству.

На слици лево налази се гумица 
за брисање. Ако бисмо желели да је 
нацртамо онако како изгледа из птичје 
перспективе, задатак не би био много 
тежак. Довољно би било да је прислонимо 
на папир и оловком опцртамо њен обрис. 
Гумица би тада изгледала онако као што 
је приказано на слици десно.

Да ли се величина гумице у природи 
и величина њене слике на папиру 
разликују?

Ако смо предмет на цртежу представили у величини онаквој каква је у природи, тада 
кажемо да смо га представили у природној величини. Шта ће се догодити ако на тај 
начин желимо да представимо предмете који су много већи од парчета папира? Шта 
смо радили када смо на претходним часовима цртали куће или друге велике објекте? На 
нашим цртежима они су били много мањи, а величину смо одређивали отприлике.

Кад желимо да велики предмет представимо прецизно, нацртаћемо га умањеног, али 
према одређеном правилу. На пример:

Да бисмо нацртали кутију која из птичје перспективе изгледа онако као што је 
приказана на слици све њене странице умањићемо, рецимо два пута. Ево како то изгледа. 

1 cm на нашој слици представља 2 cm у природи

НА СЛИцИ У ПРИРОДИ
1              :              2

Тако смо нацртали кутију у размери 1 : 2 (читамо: један према два), што значи да смо 
дужине из природе умањили два пута. 

размера је однос дужине која је представљена на цртежу и стварне дужине у природи.
На нашем цртежу у размери 1 : 2 нису нам били важни детаљи, као што су шаре, па смо 
кутију представили само истом бојом.
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ПЛАН УЧИОНИцЕ
План је цртеж који у одрђеној размери приказује неко место на равној површини.
Када цртамо план, потребно је да све дужине из природе умањимо онолико колико нам 

налаже размера коју смо одабрали.
На првој слици приказана је учионица, а њен план приказан је на другој слици.
Дужине на плану 100 пута су мање него оне у природи, што значи да 1 cm на нашем 

плану одговара дужини од 100 cm у природи. Приликом цртања плана користили смо, 
дакле, размеру 1 : 100.

Ако се на плану налазе мере, обично су то мере из природе. Погледај како су на слици 
обележене ширина и дужина учионице. Оне су изражене у метрима, иако на нашем 
цртежу њихова дужина износи само по неколико центиметара.

Питања и задаци:
1. Како се велики објекти из природе прецизно приказују на папиру?

2.  Дужина оловке је 20 cm. Колика ће њена дужина бити на слици ако користимо  
размеру 1 : 10?

3.  Колике су у природи ширина и дужина учионице, а колике на горњем плану?

4. Колике су дужине табле и клупе у природи, а колико су широка врата?

5. У  Радној свесци на страни 32 нацртај план своје учионице према упутству.

1 : 100

6 m

8 m
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ПЛАН НАСЕЉА

Да би се у простору који нас окружује лакше сналазили (оријентисали) људи су 
смислили разне справе и утврдили многа правила. Неке од справа и правила већ смо 
помињали. 

Планови служе за лакше сналажење у непознатом насељу или делу насеља. План 
насеља израђује се према правилима од којих смо нека већ примењивали приликом 
цртања плана учионице. Сети се тог поступка. План насеља црта се тако што се насеље 
посматра из птичје перспективе и представља у одређеној размери. То, међутим, није 
довољно. Зашто је то тако видећеш на примеру једног дела насеља фотографисаног с 
велике висине, из сателита.

Које објекте на овој слици препознајеш? 
На снимку је лако препознати путеве, стадион, зграде.
Немогуће је, међутим, утврдити називе улица, као и  да ли је објекат који се види 

стамбена зграда или школа, болница, позориште или нешто друго.

На плановима се 
објекти приказују 
унапред договореним 
знаковима – 
симболима. Симболи су 
сличице које на плану 
представљају објекат. 
На пример, знак на 
којем је нацртано писмо 
(симбол за пошту из 
легенде) упућује на то да 
је реч о пошти.

Саставни део сваког 
плана је легенда.

Легенда –  објашњење, тумач знакова и симбола на плановима и географским картама, 
табелама и сл.

Шта је насеље? Шта је то оријентација? Чему служи компас и како помоћу њега 
одређујемо стране света? Шта је размера? Шта је план? Када цртамо план, да ли цртамо 
све детаље на предметима и објектима? Зашто?



20

Погледај приказани план насеља и одговори на питања.

мост

улица

железничка 
пруга

тврђава

листопадна 
шума 

зимзелена 
шума 

зелена 
површина

железничка 
станица

фабрика

раскрсница

дом 
здравља

бензинска 
пумпа

школа

поштазграде

црква

река

Питања и задаци:
1.  Наброј све објекте које препознајеш на плану, а затим у легенди провери да ли си био у 

праву.

2. Опиши изглед знака за бензинску пумпу.

3.  Погледај како су на плану распоређене стране света и упореди их с њиховим 
распоредом на компасу. Шта запажаш?

4. Уради задатке у Радној свесци на стр. 33 и 34.

З и

С

Ј
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ПЛАН гРАДА
Сети се шта све садржи план насеља. Како су на плану приказани објекти из природе? Који 
део плана садржи објашњења знакова и симбола?

План града је цртеж на којем су у одређеној размери симболима приказани сви важни 
објекти неког града (улице, тргови, мостови, паркови, зграде...).

Приликом израде плана града поштују се договорена правила. 
На горњој страни плана града приказано је оно што се у природи налази на северу. Доња 

страна представља југ, десно је исток, а лево запад.
Замисли да се налазиш у делу Београда који је приказан на слици. Одреди стране света са 

места на којем се налазиш, а онда окрени план тако да се стране света поклопе.

E

7 8 9

F

У великим насељима, као што су градови, улица и објеката има много. Ради лакшег 
сналажења план је подељен на квадрате, који су означени словима и бројевима. Сваком 
квадрату на плану одговара по једно слово и број. Тако, уместо да неки објекат или улицу 
тражиш по целом плану, биће ти лакше ако знаш у ком се од квадрата на плану налази. На 
пример, уколико желиш да пронађеш Ботаничку башту, лако ћеш је наћи кад знаш да се 
она налази у квадрату Е8.

Питања и задаци:
Одиграј с другом из клупе игру у којој ћете на плану проналазити улице и објекте. Када другу 
задајеш задатак, не заборави да му кажеш у ком се квадрату налази то што треба да пронађе.
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Осим легенде и размере, план града садржи и списак улица поређаних по азбучном реду. 
Поред назива сваке улице налазе се слово и број. Они нам указују у ком ћемо квадрату на 
плану пронаћи тражену улицу.  Ако, на пример, желиш да нађеш Балканску улицу, прво је 
потражи у списку улица. Тамо ћеш видети да поред њеног назива стоје слово и број (F7). Том 
ознаком је обележен квадрат у којем се тражена улица налази.

Питања и задаци:
1. Пронађи називе још три улице које се налазе у квадрату F7 и прочитај их.

2.  Пронађи квадрате у којима се налазе: Трг Николе Пашића,  улица Мајке Јевросиме, 
Његошева улица и Баба Вишњина улица.

3. На којој се страни света у односу на Теразије налази Бранков мост?

4.  Пијаца Зелени венац налази се у самом центру плана. Пронађи је, а затим одреди 
страну света ка којој би се кретао ако би желео да посетиш Калемегдан.

Белом бојом 
означене су улице.

Жутом бојом означене 
су важне саобраћајнице.

црно-белом линијом 
означена је железничка пруга.

Зеленом бојом означени су паркови 
и друге зелене површине.

D

E

F

6 7 8
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гЕОгРАФСКА КАРТА
Како изгледају географске карте? Шта је на њима представљено? Коме су карте потребне? 
Замисли да си у авиону и да са висине посматраш свој крај. Да ли се све јасно види?

Да бисмо приказали изглед неког дела Земљине површине, неког краја или неке 
државе, израђујемо географске карте. Географска карта је цртеж на којем су одређеним 
знацима умањено приказане реке, планине, равнице, мора, градови, села и друго са неке 
територије. За представљање разних објеката  на карти користе се картографски знаци и 
картографске боје.

Картографски знаци су симболи којима су на карти означени објекти из природе. 

Картографски знаци
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Географском картом, цртежом  на равној површини, приказујемо територију која у 
природи није равна. Сети се свих облика рељефа о којима смо учили. Да би се и на нашој 
слици – карти – видело да је реч о неком облику рељефа, на пример о узвишењу, служимо 
се картографским бојама.

Упореди фотографију планинског предела и цртеж који је нацртан према фотографији. 
Шта запажаш?

Нижи део предела обојен је зеленом бојом, а виши делови обојени су различитим 
нијансама браон боје. 

На сличан начин користимо картографске боје. Не заборави да се на географској карти 
предео из природе приказује из птичје перспективе.

Детаљи као, на пример, дрвеће или бандере, на картама се не приказују. 
На доњој слици приказана је уобичајена употреба картографских боја.

Питања и задаци:
1. Шта су картографски знаци?
2. Чему служе картографске боје?

Kартографија – вештина израђивања географских карата.

Картографске боје

изнад 2.000 m 
надморске висине

од 1.000  
до 2.000 m 

од 500  
до 1.000 m 

од 200  
до 500 m 

 
до 200 m 

воде

3.  Којом су бојом на картама обојени планински 
врхови који су виши од 2.000 m?

4.  Којом су бојом на картама приказане водене 
површине?
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гЕОгРАФСКА КАРТА СРбИЈЕ
На слици је приказана географска карта Србије. Као и на плану, на горњем делу карте 

налази се север, на доњем југ, десно је исток, лево запад. 
На карти сe често може наћи сличица компаса која одређује стране света. Уочи је на 

карти Србије.

Осим легенде, чију улогу на 
карти већ знамо, уочићеш неке 
новине.

У доњем левом углу 
приметићеш скалу с бројевима 
од 0 до 100. То је размерa. Она 
приказује колико се дужине 
на карти разликују од оних из 
природе. Два и по центиметра  
на скали одговара дужини од 
100 km у стварности.

Измери на карти лењиром 
колико је удаљен Београд од 
Ниша. Покушај да израчунаш 
помоћу скале колико су 
удаљени у стварности.

Већ смо научили којим се 
картографским бојама на 
карти боје узвишења, равнице 
и воде. На то ће нас на свакој 
географској карти подсетити 
и висинска скала, која се на 
приказаној карти налази у 
доњем десном углу. 
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Питања и задаци:
1. Колико се аеродрома налази у Србији? Поред којих великих градова су смештени?

2. Одреди према картографским бојама део Србије који је претежно равничарски.

3. Који је део Србије претежно брдовит?

4. Уради задатке у Радној свесци на страни 36–38.

С

З

Ј

и

воде
до 200 m
од 200 до 500 m
од 500 до 1000 m
од 1000 до 2000 m
изнад 2000 m надморске висине
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СЕТИ СЕ шТА СМО НАУЧИЛИ

СТРАНЕ СВЕТА

КОМПАС

SUBOTICA

NOVI SAD

воде
до 200 m
од 200 до 500 m
од 500 до 1000 m
од 1000 до 2000 m
изнад 2000 m надморске висине
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ГЕОГРАФСКА КАРТА

КАРТОГРАФСКЕ 
БОЈЕ
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Наше наслеђе 
разговараћемо
• о временским одредницама
• о томе како откривамо прошлост

учићемо
•  о томе колико трају деценија и век
•  о томе шта проучавају науке историја и археологија 
•  да користимо ленту времена
•  о томе како су некада људи живели у Србији
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ВРЕМЕНСКЕ ОДРЕДНИцЕ

Који је данас дан? Који је данас датум? Који је датум твог рођења? 

За време и догађаје који се збивају сада 
кажемо да се дешавају у садашњости. 
(Сада сам ученик трећег разреда.)

За време и догађаје који су се већ збили 
кажемо да су се догодили у прошлости. 
(Јуче је падала киша.)

За време и догађаје који ће се тек 
догодити кажемо да ће се десити у 
будућности. (Сутра ћу ићи у биоскоп.)

С обзиром на то да твоји другови и ти имате око 9 година, догађаји из прошлости 
које препричавате догодили су се у скорој прошлости. Ако бисте баке и деке питали 
о њиховом животу, они би вероватно причали о догађајима који су се догодили у мало 
даљој прошлости. И твоја, као и бакина и декина сећања из прошлости, значајна су за 
твоју породицу. Многи дођаји из ближе и даље прошлости, међутим, значајни су за велике 
групе људи, као, на пример, за становнике неке државе, а понеки и за читав свет. Када о 
таквим догађајима  пожелимо да сазнамо нешто више, значајно је да се одреди када су се 
тачно догодили. У томе нам помажу јединице за време.

Питања и задаци:
1. У колико сати почиње настава у твојој школи? Када се завршава?

2.  Сети се неких важних датума: датума рођења, године кад си пошао у школу, датума кад 
је почела ова школска година.

3.  Познавање јединица за време значајно је за разговоре  о ономе што ћеш радити у 
будућности и за договоре и планове за будућност. Шта мислиш зашто?

4. Уради задатке у Радној свесци на страни 40.

Јединице за време
1 секунда =  (док изговориш: 

двадесет два или 
док секундара 
на сату не пређе 
један подељак)

1 минут = 60 секунди 
1 час = 60 минута
1 дан = 24 часа
1 седмица (недеља) = 7 дана 
1 месец =  28, 29, 30 дана или 

31 дан 
1 година = 365 или 366 дана
1 деценија = 10 година 
1 век = 100 година 
1 миленијум = 1000 година

прошлост
(пре)

садашњост
(сада)

будућност 
(после)

јуче
прекјуче

прошле недеље
прошлог месеца
прошле године
прошлог века

данас

сутра
прекосутра

следеће седмице
следећег месеца
следеће године
следећег века

датум – тачно календарско време (одређени дан у месецу и години).
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ДЕцЕНИЈА, ВЕК И МИЛЕНИЈУМ
деценија је је временски период од 10 година. 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 година заједно чине једну 
деценију. 

Лента времена је линија или трака на којој се могу приказати датуми из прошлости 
оним редом којим су се догодили. Служи нам да се лакше снађемо приликом одређивања 
редоследа којим се збивају или су се збивали значајни догађаји. 

Период од 10 година, колико има Јана, на ленти времена изгледа овако:

Питања и задаци:
У Радној свесци на страни 41 уради задатак Колико траје деценија.

2002
1. 

година

2003
2. 

година

2004
3. 

година

2005
4. 

година

2006
5. 

година

2007
6. 

година

2008
7. 

година

2009
8. 

година

2010
9. 

година

2011
10. 

година
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Питања и задаци:
1. Шта је деценија?

2. Шта је век?

3. Колико деценија има један век?

4. Шта је миленијум?

5.  Који је назив линије или траке на којој су по редоследу 
догађања приказани догађаји из прошлости?

6.  У Радној свесци на стр. 42 уради задатак Колико траје век. 
Нека ти помогну родитељи, бака или дека.

век или столеће временски је период који траје 100 година. 

Ево како век изгледа на ленти времена у животу једне породице.

1935 – Прадеда 
Василије је 
отворио 
фотографску 
радњу

1970 – Венчали 
су се бака 
Милица и дека 
Ђорђе

 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015

1975 – Родио 
се тата Петар

1978 – Родила 
се мама Весна

1999 – Упознали 
су се мама и тата

2002 – Родио се 
Марко

Миленијум је временски период од 1.000 година.
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КАКО ОТКРИВАМО ПРОшЛОСТ

Марко је желео да сазна нешто више о прошлости Београда.
Обишао сам тврђаву Калемегдан и видео споменик деспоту Стефану Лазаревићу, који 

је пре шест векова подигао престоницу у Београду. Посетио сам Етнографски музеј. Ту сам 
видео старо посуђе, новац, оружје и све што је сачувано, а што су употребљавали људи који 
су некада живели у Београду. Из библиотеке сам узео књиге које говоре о прошлости Београда 
и у њима сам пронашао многе занимљиве податке. На телевизији сам гледао емисију о томе 
како су прву тврђаву у Београду подигли стари Римљани.

Мој рођак који иде у осми разред помогао ми је да на Интернету пронађем још неке 
занимљивости из прошлости мог града. Био сам срећан што сам све то сазнао и о томе сам 
написао састав.

Пажљиво прочитај овај текст и црвеном бојом подвуци све начине на које је Марко 
дошао до података о историји Београда.

Београдско 
четворојеванђеље, 
XVI век

Изглед Београда, XVIII век Мермерна плоча с 
натписом, XV век

Калемегданска 
тврђава, XV век

Грађанска  
ношња 
XIX век

Посуђе из XIV века

Кубура, XIX век

Динар краља
Драгутина
XIII век

Новац и накит, 
XVI век

Накит, XIX век

Глинена фигура, 
IV миленијум 
пре нове ере

Eра – дужи временски период; такође и време од којег почиње бројање година.



32

Прошлост откривамо на разне начине. О њој нам говоре ископине, остаци старих 
грађевина, споменици културе (куће у којима су људи живели, цркве, манастири...), 
предмети које су људи користили (оруђе, оружје, накит, одећа, обућа, новац и др.), писани 
споменици (књиге, мапе, писма), цртежи, слике, фотографије... Музеји и библиотеке 
прави су извори знања о прошлости.

Питања и задаци:
1. На које све начине откривамо прошлост?

2. Како се зове наука о развоју људског друштва у прошлости?

3. Чиме се баве историчари?

4. Шта је археологија?

5. Чиме се баве археолози?

6.  У Радној свесци на стр. 43 пронаћи ћеш упитник који ће ти помоћи да обавиш једно 
историјско истраживање.

Наука о развоју људског друштва у прошлости назива се историја. Проучавањем 
прошлости од најстаријих времена до данашњих дана баве се научници историчари.

археологија је наука о старим предметима и културама. археолози су научници који 
откривају како су људи у прошлости живели, у каквим су кућама становали, из каквих 
су посуда јели, какве су украсе носили, шта су све умели да раде и да направе, у шта су 
веровали и како су проводили слободно време.
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ПОРОДИцЕ НЕКАД И САД

Питања и задаци:
1. Ко је све чинио породицу у прошлости?

2. Како су деца помагала својим родитељима у прошлости?

3. Упореди живот данашње породице са животом породице из прошлости.

4. Уз помоћ неког од укућана уради задатак у Радној свесци на стр. 44.

Колико чланова има твоја породица и ко су њени чланови? Ко шта ради у твојој породици?
Које су твоје обавезе у кући? Како твоји укућани и ти проводите слободно време?

У данашње време уобичајено је да 
породицу чине родитељи и деца. Родитељи 
обично раде ван куће како би обезбедили 
средства за живот својих укућана. Највећа 
обавеза коју имају деца јесте да се посвете 
учењу, а да своје слободно време проводе 
у игри и забави.

Пре 100 година породице у Србији 
најчешће су биле бројне. Бабе, деде, 
њихова деца, унуци и праунуци живели 
су у једном дому као једна породица. 
Родитељи су имали и по десеторо деце, али 
због ратова, болести и недостатка лекова и 
лекара деца су често умирала.

Живот у породици у то време био је по 
много чему другачији од данашњег. Иако 
многобројне, породице су често живеле у 
малим кућама, где су укућани морали да 
деле чак и кревете. Такав живот није увек 
био лак ни за одрасле, а ни за децу. У великим породицама послови су се делили и деца су 
радила одговорне и тешке послове. Помагала су око чувања стоке, радила у пољу, бринула 
се о млађој деци и сл. Школске обавезе често су им се чиниле као одмор у поређењу са 
онима код куће.  Девојчице су врло рано почињале да помажу женском делу породице у 
кућним пословима, а дечаци мушкарцима на њиви и у радионици. Ипак, и тада су деца 
проналазила време за игру и забаву.

Живот градских породица знатно се разликовао од живота у сеоским породицама, о 
чему ћемо говорити касније.

Породица Јовановић из Ниша, крај XIX века
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шКОЛА НЕКАД И САД
Прве школе у Србији настале су пре 

око 700 година. Биле су саставни део 
манастира, а први учитељи били су 
свештеници. Најчешће су се проучавале 
религиозне теме, а у школе су одлазила 
само деца владара, племића и свештеника. 
Деца сељака нису ишла у школу, а деца 
занатлија учила су занате од својих 
родитеља.

Пре око 200 година у Србији су 
отваране школе само у већим местима. 
У школе су ишла обично градска деца. 
Ђаци са села често су пешице прелазили 
до школе и по неколико километара. Уз 
то, пре и после школе морали су да раде и друге послове: да помажу око стоке, у пољу 
и сл. Учитељи у школи били су строги, а било је и кажњавања ђака: шибани су прутом 
по рукама, клечали су на зрнима кукуруза или седели у магарећој клупи. То је била 
последња, обично издвојена клупа, и у њој су по казни седели слаби или немирни ученици.

Школски живот пре око 100 година 
умногоме се разликовао од данашњег. 

Ученици су писали писаљком по 
таблицама које су изгледале као ова на 
слици. У углу учионице била је смештена 
пећ на дрва, коју би ложио учитељ или 
сами ученици. Тоалет се налазио ван 
школске зграде, у удаљеном делу школског 
дворишта. Електрично школско звонце није 
постојало, а ученике је на час позивало 
метално звоно.

Манастирска школа с почетка XIX века

Питања и задаци:
1. Ко су били први учитељи у школама у Србији?

2. Ко је могао да иде у манастирску школу?

3. Како су у прошлости учитељи кажњавали ђаке у школама?

4. Опиши по чему се разликују модерне школе од школа из прошлости.

5.  У Радној свесци  на страни 45 одговори на питања у вези са старом ђачком фотографијом.

6. Помоћу упитника у Радној свесци на стр. 46 уради истраживање о школи.

Таблица са 
сунђером и 
писаљка

Овако је 
изгледала 
учионица пре 
100 година
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ОДЕВАњЕ КРОЗ ВРЕМЕ
Људи су се одувек трудили да се лепо обуку, а нарочито младићи и девојке. Сигурно се 

и ти лепо осећаш када си у лепом оделу. 
Некада је постојала велика разлика у ношњама између народа, између градског и 

сеоског становништва, па чак и између појединих крајева (на пример, на један начин су 
се људи облачили у Срему, а на други у Шумадији). У прошлости су људи, нарочито у 
селима, сами себи правили одећу и обућу (опанке од коже, џемпере, шалове, чарапе, капе 
и друге делове одеће од вуне; ткали су материјале и сами од њих шили одећу). Трудили су 
се  да своје одело улепшају разним шарама и украсима. Данас се одећа и обућа углавном 
производе у фабрикама, па се људи облаче слично у целом свету. Мода се с временом 
мења, али је обично у исто време свуда иста.

Питања и задаци:
1. Како су у прошлости људи правили одећу и обућу?

2. Како и где се данас прави одећа и обућа?

3. Зашто је важно сачувати одевне предмете наших предака?

4. Како можемо да заштитимо одевне предмете од пропадања?

5. У  на стр. 47 уради истраживање одевању кроз време.

Како сачувати старе 
одевне предмете

Распитај се да ли 
неко у твојој породици 
чува старе одевне 
предмете. 

Добро би било да и 
ти сачуваш неки стари 
део одеће или накита 
који ти се допада, а 
који је припадао твојој 
баки, деки или неком 
другом члану твоје 
породице. Тканине ћеш 
најбоље сачувати ако 
их заштитиш биљком 
лавандом или ако их 
спакујеш у вакуум-кесу. 

Пре 150 година Пре 100 година Пре 50 година
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ИСхРАНА НЕКАД И САД
Пре 200 година хране је било мање него данас, јер су жито, воће и поврће слабије 

успевали и рађали. То се дешавало зато што није било машина за обраду земље и 
средстава за прехрану и заштиту биља и 
стоке као што их има данас. 

На њиви исте површине данас може да 
роди 10 пута више кукуруза или пшенице 
него пре 200 година. Због суше и слабог 
рода било је година када се гладовало. 
Људи су се тада сналазили тако што су 
се хранили лишћем и плодовима дивљих 
биљака, ловили су пужеве, птице, корњаче 
и друге животиње. И данас у неким 
крајевима света још увек нема довољно 
хране за свакога.

Овако је изгледало припремање хране на 
планини пре 100 година

Овако се орало 
пре 200 година

Овако се жњело 
пре 200 година

Овако се пекао хлеб 
пре 200 година

Овако се пекао хлеб 
пре 100 година

Овако се орало 
пре 100 година

Овако се жњело 
пре 100 година

Данас

Данас

Данас
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Некад су сви чланови породице јели из једне 
чиније, дрвеним кашикама, седећи за софром

Старо посуђе

Овако је 1910. године изгледала кухиња са 
шпоретом на дрва

Некада су чланови породице јели из једне чиније, седећи за софром. Чорбе и каше јели 
су дрвеним кашикама, а месо рукама.

Разноврсност у исхрани није била велика. Најважнија храна била је хлеб. Често се јела 
нека врста каше од зрневља. Комад хлеба и густа чорба, пре свега од купуса и најчешће 
без меса, или каша од куваних житарица били су уобичајени оброк. Важан део исхране 
чинили су млеко и млечни производи, посебно сир. Није било слаткиша какве данас 
једемо, а највеће посластице били су мед и свеже или сушено воће.

Питања и задаци:
1. Шта мислиш зашто је у прошлости било мање хране него данас?

2. Како су се људи сналазили за храну у време суша и глади?

3. Која је била главна храна људи у прошлости?

4. Који су били једини „слаткиши“ људи из прошлости?

5. У Радној свесци на странама 48 и 49 уради задатке о исхрани.
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НАшЕ СВЕТКОВИНЕ
Светковина је весеље поводом неког празника. Током празничних дана људи не раде 

своје уобичајене послове, већ се окупљају, друже, госте се и веселе. Тада се присећају 
обичаја својих предака и понављају их, држећи се традиције. 

Различити народи имају различите светковине. Када разни народи живе заједно, важно 
је да поштују светковине оних других. Неке светковине су заједничке свим народима 
(Нова година, на пример). Неке поштују само мале групе људи. Свака светковина је важна, 
мада је, можда, мало људи слави. Неке свечаности из наших крајева извор су весеља за 
многе људе, без обзира на то одакле долазе и ком народу припадају.

У породицама српских православних 
верника слави се слава. На тој се 
светковини прославља светац који је 
заштитник породице. Славе су важне 
породичне светковине. (Цртеж Ф. Каница)

У време црквених или неких других 
празника одржавали су се сеоски 
сабори. На њима су се окупљали, 
упознавали, играли и певали 
момци и девојке. Датуме црквених 
сабора можеш пронаћи у црквеном 
календару. (Сабор у нишком крају, почетак 

XX века)

Од давнина су се у сваком већем 
месту у Србији одржавали вашари. 
На њима се продавала и куповала 
разна роба, стока, алати и друго, 
али се и забављало. На вашаре су 
долазили људи из разних крајева  
и других земаља да би се дружили и 
трговали. (Цртеж Ф. Каница)

Цртежи Ф. Каница

Празник – свечани дан којим се прославља неки важан догађај.
традиција –  веровање, обичаји и правила понашања који се преносе с колена на колено,  

с генерације на генерацију.
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СВАДбЕНИ ОбИЧАЈИ КРОЗ ВРЕМЕ

Пре 150 година
(Цртеж Ф. Каница)

Пре 100 година

Пре 50 година

Свадбени обичаји одувек 
су били богати и разноврсни. 
На свадбама су младенци 
украшавани, даривани, држане 
су здравице за њихов срећан 
живот, певало се и играло, 
веселило, а поштовани су и 
бројни обреди. На тај начин 
слављено је стварање нове 
породице, која је требало да 
обезбеди наставак живота 
и напредак неког племена, 
народа и људског рода.

Питања и задаци:
1. Шта је светковина?

2. Шта су људи радили на вашарима?

3. Како су се забављали момци и девојке на сеоским саборима?

4. Како се назива светковина коју у част неког свеца славе српски православни верници?

5. Шта се прославља на свадбама?

6. У Радној свесци на страни 50 уради задатке о нашим светковинама.
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СТАРЕ И НОВЕ ИгРЕ
Опиши како проводиш слободно време. Шта највише волиш да радиш и с ким? Која је 
твоја омиљена игра? Зашто? Која је твоја омиљена играчка?

Одувек су деца и одрасли проналазили 
време за игру и забаву. У прошлости, када 
није било телевизије и видео игара, људи су 
слободно време проводили дружећи се на 
различите начине. На саборима и у другим 
свечаним приликама играли су народна 
кола, а користили су сваку прилику и за 
песму уз свирку фруле и звукове гајди. 
У неким крајевима Србије песму и игру 
пратиле су тамбурице, а у скоријој 
прошлости и хармонике. Народне игре и 
данас се негују у фолклорним друштвима.

Деца су често играјући се имитирала одрасле, али су имала и своје – дечје игре. Неке 
од тих игара, као што су жмурке, јурке, јелечкиње барјачкиње и многе друге, радо играмо 
и данас, а неке су заборављене, односно чувају се само у сећањима наших бака и дека. 
Неке су записане у књигама како би се сачувале од заборава.

Ево описа једне старе дечје игре под називом „Пошто секо млеко“.

Пошто, СЕКо, МЛЕКо?

Играчи стоје у паровима, поређани укруг. У сваком пару 
један играч чучи и он је „лонче“, а други стоји изнад њега 
и он је „сека“ која чува и продаје своје млеко. На почетку 
игре бира се „купац“. Он прилази једном пару играча, 
пружа руку „секи“ и, држећи је за руку, пита:

Купац: – Пошто, секо, млеко?
Сека: – По петак, по шестак, пошто ти га дајем и не дам!
Купац: – И даћеш!
Сека: – И не дам!
Купац: – И даћеш!
Сека: – И не дам и нећеш га ни добити!
Тада ова два играча потрче у супротним правцима око 

кола и ко пре стигне до лончета, његово је и лонче и млеко. 
Спорији играч постаје купац и игра се понавља.

У току целе игре, док купац и сека разговарају, остала 
деца, која стоје изнад својих лончића, праве разне 
покрете изнад њих, као што је „захватање“ млека из свог 
и из суседних лончића, „мешање“ млека, „отварање и 
затварање“ замишљених поклопчића и сл. И
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ИгРАЧКЕ У ПРОшЛОСТИ
И играчке, као и игре, разликовале су се у селу и граду. Имућнија градска деца 

добијала су играчке које су израђиване у фабрикама, али много чешће играчке су 
биле прављене ручно. Често су их правили родитељи, а и сама деца. За њихову израду 
коришћени су различити материјали – дрво, тканине, плодови из природе, делови 
животиња и др.

Деца су се у и прошлости играла венчања, ратника, глумила су принчеве и принцезе, 
претварала се да су маме и тате и сл.

Права лопта великом број деце била је 
недоступна, али су се и она играла лоптом 
израђеном од различитих материјала. 
Лопта направљена од крпа и старих чарапа 
звала се крпењача. У сеоским срединама 
деца су се играла и лоптом која је била 
направљена од једног дела свињског 
стомака  и личила је на балон.

Питања и задаци:
1. Како су се у прошлим временима забављали одрасли?

2. Како су се у прошлим временима забављала деца?

3. Ко је и од чега у прошлости правио играчке за децу?

4. У Радној свесци на стр. 51 уради задатке о играма и играчкама из прошлости.

Крпењаче
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СЕЛО НЕКАД И САД
Села су насеља која су настала пре градова. Подизана су поред река или близу извора, 

тамо где је било пашњака и обрадивог земљишта или поред важних путева. 
У прошлости, као и данас, сељаци су се бавили земљорадњом, воћарством, 

виноградарством и гајењем стоке – сточарством. Да би добили више обрадивог земљишта, 
крчили су шуме и исушивали мочваре. 

Некада су сеоске куће грађене од дрвета, блата и покриване су сламом. Данас се за 
изградњу сеоских кућа користе цигла, бетон, цреп и други материјали. 

Пре 100 година у селима је било много више становништва него данас. Многи 
становници села у међувремену су прешли у градове.

Начин  живота и начин облачења у селу и граду били су различити. Обичаји, игре 
и намештај у сеоским кућама знатно су се разликовали од свега што се могло наћи у 
градским кућама тог времена.

Данас се ни куће ни покућство у већим селима не разликују од кућа и намештаја у граду. 
Становницима села доступни су сви изуми који модеран живот  чине лакшим. И поред тога, 
у великом броју села у Србији остали су само стари људи, а нека села већ су потпуно пуста.

Стара сеоска кућа 
из Поморавља

Стара сеоска кућа из Војводине

Стара кућа на Златибору

Питања и задаци:
1. Која су насеља прва настајала, села или градови?

2. Где су подизана прва села?

3. Чиме су се у прошлости бавили људи на селу?

4. По чему се све разликовао сеоски од градског живота?

5. Шта мислиш, због чега људи напуштају села и одлазе у град?

6. У Радној свесци на стр. 52 уради задатке о селу некад и сад.

Стари намештај из сеоских кућа
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гРАД НЕКАД И САД
Градови су већа насеља која су у прошлости настајала на раскрсницама путева, на 

обалама или ушћу река, испод тврђава, близу мостова и на сличним местима. Некада су 
улице у градовима биле узане, а куће мале и збијене једна уз другу. У градовима су се 
људи највише бавили занатима и трговином, а ту се налазило и седиште власти. 

Није се водило рачуна о чистоћи улица и тргова, па су се становници често разболевали 
од заразних болести.

Касније су се градови развијали и живот у њима постајао је лакши, а број становника 
све већи. Данас највећи број становника Србије чини градско становништво.

Куће у градовима градиле су се на 
другачији начин него у селима. Биле су 
веће и раскошније уређене.

Београд пре 100 година

Ниш пре 100 година

Београд данас

Ниш данас

Стари намештај
из градских кућа
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ПРОшЛОСТ гРАДА бЕОгРАДА
Београд је град који има бурну и занимљиву прошлост. Прво име било му је 

Сингидунум. У далекој прошлости град је чинила само Калемегданска тврђава, а данас се 
Београд састоји од 17 општина. 

Дугу историју Београда прате многобројни важни догађаји. На ленти времена 
обележене су године у којима су се догодили неки важни догађаји из историје Београда.

Питања и задаци:
1. Где су обично грађени градови? Шта мислиш, зашто?

2. Како су изгледале куће и улице у градовима у прошлости?

3. Чиме су се најчешће бавили људи у градовима?

4. Зашто су се људи у градовима у прошлости често разболевали?

5. Како се Београд некада звао?

6. У Радној свесци на стр. 53 уради задатке о граду некад и сад.

1403–1404. За време 
владавине Деспота 
Стефана Лазаревића 
Београд је постао 
престоница српске 
државе.

1806. Београд је 
ослобођен од Турака 
и поново постаје 
српска престоница.

1869. Отворено 
је Народно 
позориште.

1884. Завршена је изградња београдске железничке станице.

1928. На Калемегдану је постављен споменик Победник.

1936. Отворен је 
зоолошки врт на 
Калемегдану.

1950. Отворено је 
дечје позориште 
Бошко Буха.

1552. У Београду 
је штампана прва 
књига.

 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
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ЗНАМЕНИТИ ЉУДИ МОгА КРАЈА

Питања и задаци:
1. Како се зове знаменита личност о којој је у тексту реч?

2. Када и где је рођена?

3. Чиме се та личност бавила?

4. Чиме је допринела да је сврстамо у знамените личности Србије?

5. Како се данас обележава сећање на Јована Јовановића Змаја?

6. У Радној свесци на страни 54 уради задатке о знаменитим људима твог краја.

У нашој земљи многи људи су постали веома познати по неком свом достигнућу. Неки 
су били писци, сликари или глумци, а неки пољопривредници, научници и др. 

Ево како је ученица трећег разреда Даница Ладачки из Новог Сада описала знамениту 
личност из свог краја. 

У мом граду Новом Саду рођен је 1833. године велики песник Јован 
Јовановић Змај. Његова родна кућа налазила се у улици Златна гре-
да, на месту на којем је данас зграда гимназије, која носи песни-
ково име. 

Змај је уређивао познати дечји часопис „Невен” и написао је 
многе занимљиве књиге за децу. Његове песме налазе се и у нашим 
читанкама. 

У насељу Сремска Каменица, поред Новог Сада, налази се му-
зеј посвећен Змају. У њему се чувају његови рукописи, писма, књиге, 
лични предмети и још много тога. 

Сваке године у Новом Саду организују се Змајеве дечје игре. 

Насловна страна 
дечјег часописа „Невен“

Кућа у Сремској Каменици у којој је живео Змај, данас музеј 
посвећен њему
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СЕТИ СЕ шТА СМО НАУЧИЛИ

ОТКРИВАЊЕ ПРОШЛОСТИ

1 деценија = 10 година
1 век = 100 година

1 миленијум = 1 000 година

XX век XXI век
 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

ЛЕНТА ВРЕМЕНА



разговараћемо
• о становништву нашег краја
• о људским делатностима 
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Људске делатности

учићемо
• о томе које су људске делатности у селу и у граду
• о саобраћајним средствима и саобраћајним знацима
• о саобраћајним правилима
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СТАНОВНИшТВО НАшЕг КРАЈА
У нашој Републици Србији већину 

становништва чине Срби. Међутим, 
у Србији живе и црногорци, Хрвати, 
Македонци, Бошњаци, Албанци, Мађари, 
Румуни, Словенци, Словаци, Роми, Русини, 
Бугари, Јевреји и припадници других 
народа. 

Сваки народ има свој језик, обичаје, 
своје песме и приче, своје књиге, 
прошлост, народну ношњу и још много 
тога по чему се разликује од других 
народа. Али сви народи су мање или више 
слични, као што су и сви људи слични. 

Као што човек не може да живи сам, 
већ само заједно с другим људима, тако 
ни народ не може без других народа. Зато 
је важно да се људи и народи међусобно 
поштују и да сарађују. Корисно је да се 
помажу као добри суседи, да размењују 
знања, искуства, приче, песме, игре, 
рецепте за колаче, да се друже. 

У Војводини, на пример, у неким 
местима у којима живе и Срби и Мађари, 
постоји леп обичај да, кад се сретну, Србин 
поздрави Мађара на мађарском, а Мађар 
Србина на српском језику.

На
мађарском

се каже
BÚJÓCSKA.

(бујочка)
Хајде да 
играмо 

жмурке!

На румунском
се каже
DE A V-ATI
ASCUNDELEA.
(деа вац аскундеља)Питања и задаци:

1.  Који народ чини највећи део 
становништва Србије?

2.  Наведи још неке народе који живе у 
Србији.

3.  По чему се народи међусобно 
разликују?

4.  По чему су сви народи слични?

5.  Зашто је важно да се народи међусобно 
поштују и да сарађују?

6.  У Радној свесци на страни 58 уради 
задатке о становништву нашег краја.

ДОБАР
ДАН!

JÓ NAPOT!

(јонапот)
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ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У СЕЛУ И У гРАДУ
Сам човек не може да створи све што му је потребно за живот. Зато људи деле послове 

и размењују – купују и продају – добра која стварају.

Село

У селима се људи највише баве  
пољопривредом и то кроз следеће 
делатности:

ратарство је обрада земље и гајење 
жита – пшенице, кукуруза, овса, јечма, 
ражи итд.

Сточарство је гајење стоке, тј. говеда, 
оваца, свиња и коза, као и кокошака и 
других домаћих животиња. Од тих животиња 
се за исхрану људи добијају млеко, месо и 
јаја, а такође и вуна, перје итд.

воћарство је гајење воћа – крушака, 
јабука, шљива, ораха, малина, јагода и др.

Повртарство је гајење поврћа – 
паприке, парадајза, кромпира, лука, 
купуса, шаргарепе и др. 
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град

Највећи број људи који живе у граду ради у фабрикама и предузећима. Текстилне 
фабрике производе одећу, фабрике коже и обуће производе обућу, фабрике прехрамбене 
робе производе храну. Поред њих постоје и фабрике аутомобила, намештаја, лекова, 
папира и друге робе. Многи људи баве се куповином и продајом робе – трговином. 

Као што видиш, послови које људи обављају у селу и у граду разликују се, али су и 
повезани. Ево једног примера који то потврђује. Сок од јабука из тетрапака који смо 
сипали у чашу да бисмо се освежили направљен је удруженим трудом сеоског и градског 
становништва.

Највећи део посла око гајења јабука обавља воћар на селу. Да би род био већи и 
квалитет јабука бољи, он користи средства за прехрањивање и заштиту биљака. Та средства 
производе се у фабрикама у граду. Потом се јабуке беру и пакују, а возачи камиона их 
превозе у фабрике за прераду воћа. Тамо се производи сок, сипа у флаше или у тетрапак и 
шаље у продавнице, и оне велике у граду, и у оне на селу.

Питања и задаци:
1. Којим се пословима најчешће баве људи на селу?

2.  Изабери једно од занимања које је уобичајено на селу. Испричај које све обавезе има 
онај који се тим занимањем бави.

3. Наброј неке од послова које обављају људи у граду.

4.  Изабери једно од занимања које је уобичајено у граду. Испричај које све обавезе има 
онај који се тим занимањем бави.

5.  Објасни на једном примеру како су људи и послови на селу повезани с пословима које 
људи раде у граду. Нека ти у томе помогне прича о настанку сока од јабука.

6. У Радној свесци на страни 59 уради задатке о делатностима у селу и граду.
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ПРОИЗВОДНЕ И НЕПРОИЗВОДНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ
Погледај слике и одговори на питања:

Оно што је заједничко за свако од ових занимања јесте то да је крајње постигнуће неки 
производ. Зато за ова занимања кажемо да су производна занимања или делатности.

Која су занимања приказана на сликама? Опиши послове којима се баве људи са слика. 
Шта производи сваки од приказаних радника?

Која су занимања приказана на сликама? Опиши послове које обављају људи са слика. 
Да ли они нешто производе?

Крајње постигнуће њиховог рада није производ, па су та занимања непроизводна 
занимања или делатности.

Сваком од нас потребни су производи и услуге и једних и других.

Питања и задаци:
1. Зашто производна занимања тако зовемо?

2. Наведи још нека производна занимања за која си чуо, а која нису приказана на сликама.

3. Зашто за непроизводна занимања кажемо да су непроизводна?

4. Наведи још нека непроизводна занимања која нису поменута у овој лекцији.

5. У Радној свесци на страни 60 уради задатке о производним и непроизводним занимањима.
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САОбРАЋАЈ

Возила друмског саобраћаја – аутомобили, камиони, аутобуси и др. – за превоз робе и 
путника користе друмове (путеве), аутопутеве и уличне коловозе.

ваздушни саобраћај обавља се у ваздуху авионима и хеликоптерима.

Саобраћајна средства воденог саобраћаја – бродови, лађе, чамци и др. – користе се за 
пловидбу већим рекама или морима. 

Железнички саобраћај обавља се по железничким шинама возовима и шинобусима.

Саобраћајни знаци

Саобраћајни знаци јесу обележја на путу која свим учесницима у саобраћају говоре 
како треба да се понашају да би се саобраћај одвијао безбедно.

Кретање у саобраћају обично се одвија брзо. Зато је важно да саобраћајни знаци буду 
лако уочљиви и препознатљиви. Један од начина да се то постигне јесте подела знакова на 
три велике групе.

Сабраћајна делатност обухвата пренос робе, људи и информација различитим 
путевима и средствима. 

Средства која се користе у саобраћају називају се саобраћајним средствима. Она се 
користе за транспорт путника и робе водом, ваздухом и копном (путевима и железницом), 
а за пренос информација електронским путем употребљавају се телефон, телеграф, 
радио, телевизија и Интернет.

Према томе по чему се превозна (саобраћајна) средства крећу, саобраћај делимо на: 
друмски, ваздушни, водени и железнички. Пренос информација назива се поштански 
саобраћај.
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Знаци забране и наредби

Знаци опасности

Знаци обавезе и обавештења

Питања и задаци:
1. Шта је саобраћај?

2. Који је заједнички назив за средства која користимо у саобраћају?

3. Како се назива део саобраћаја у којем је једно од саобраћајних средстава бицикл?

4. Чему служе саобраћајни знаци?

5.  Опиши шта је заједничко у изгледу наведених знака: забрана и наредби; знака 
опасности; обавеза и обавештења.

6. Који се од приказаних знакова обраћају возачима, а који се односе и на пешаке?

7.  Упореди три знака на којима је нацртан бицикл. Који од тих знакова  ти даје на знање да 
је безбедно возити бицикл на том делу пута?

8. У Радној свесци на страни 61 уради задатке о саобраћају.

Забрана кретања 
за пешаке

Забрана кретања 
за бициклисте

Забрана кретања 
у једном смеру

Одрон на путу Опасност на путу Прелаз преко 
пруге

Стаза за бицикле Пешачки прелаз Болница
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САОбРАЋАЈНА ПРАВИЛА
У претходна два разреда учили смо о правилима понашања у саобраћају. Пешаци су 

учесници у саобраћају и зато морају да се придржавају прописаних правила. Саобраћајна 
правила су проверене мере опреза које се морају уважавати.

• Улица се прелази само када се на семафору упали зелено светло.
•  Ако нема семафора, улица се прелази на обележеном пешачком прелазу. Прво треба да 

погледаш лево, онда десно, па да пређеш улицу само ако су возила довољно удаљена од 
тебе. Ако нису, сачекај да сва возила прођу. Никада не претрчавај улицу!

•  Ако поред коловоза нема тротоара, ходај левом страном улице (тако да ти возила долазе 
у сусрет).

•  Кад идеш тротоаром, крећи се десном 
страном, да се не би сударао с другим 
пешацима.

•  Ако ти се лопта откотрља на коловоз, не 
трчи за њом! Најбоље је да замолиш неку 
одраслу особу да ти је дода.

•  Не ходај улицом са слушалицама на 
ушима! Нећеш чути звук аутомобила или 
сирену, а то су важни знаци упозорења.

•  Ако не видиш добро, обавезно носи 
наочаре када си у саобраћају.

•  Кућне љубимце не изводи на прометне 
улице. Могу се узнемирити и направити 
много неприлика. Никада не истрчавај за 
њима на коловоз! Само их гласно дозивај.

•  Када си на улици, избегавај да носиш капу 
која ти сужава видик.

•  Не разговарај телефоном док прелазиш 
улицу. Извини се саговорнику и замоли га 
да сачека док не пређеш на другу страну 
улице.

Правила и препоруке за пешаке
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• Провери гуме и исправност кочница пре него што седнеш на бицикл.
• Не вози ноћу! Смањена је видљивост.
•  Не вози коловозом! Сигурније 

је да возиш бициклистичком 
стазом.

• Избегавај прометне улице.
•  Не тркај се с другим 

бициклистима.
• Не улећи бициклом у баре.
•  Када возиш непознатим ули-

цама, смањи брзину да би на 
време избегао рупе и шахтове, 
ако их има.

• Увек носи пумпу за гуме.
•  Не држи на бициклу тежак те-

рет, а нарочито не штапове 
који би могли да се закаче за 
жице на точку.

•  Ако имаш дугу косу, обавез-
но је вежи да ти не пада на очи 
док возиш. И носи кацигу на 
глави.

•  Избегавај да возиш у пантало-
нама са широким ногавицама, 
јер могу да се уплету у ланац.

•  Обуј обућу која се не клиза и 
која не спада.

Правила и препоруке за бициклисте

Питања и задаци:
1. Зашто је важно поставити и поштовати саобраћајна правила?

2. Изабери неко од правила и препорука за пешаке и објасни зашто је важно поштовати га.

3.  Изабери неко од правила и препорука за бициклисте и објасни зашто је важно 
поштовати га.

4. У Радној свесци на страни 61 уради задатак о деловима бицикла.
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СЕТИ СЕ шТА СМО НАУЧИЛИ

САОБРАЋАЈ

друмски

вездушни

железнички

водени

Знаци забране 
и наредби

Знаци опасности Знаци обавезе  
и обавештења

САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ
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Веза између живе 
и неживе природе

разговараћемо
• о природи и свему што је чини
• о условима за живот живих бића

учићемо
• о вези између Сунца и живог света
• о значају ваздуха, воде и земљишта за живи свет



58

жИВА И НЕжИВА ПРИРОДА 
   УСЛОВИ ЗА жИВОТ

Природа је све оно што 
нас окружује, а што није дело 
људских руку.

Она може бити жива и нежива.
Живу природу чине: биљке, 

животиње и човек.
Неживу природу чине: Сунце, 

ваздух, вода и земљиште.
Важно је знати и то да за 

све предмете и грађевине које 
прави, човек материјал узима из 
природе.

У природи је све повезано. Да 
би живела, сва жива бића морају 
да дишу, узимају воду, хране се, а свима је за живот неопходна и Сунчева светлост и 
топлота. За Сунчеву светлост и топлоту, ваздух, воду и земљиште кажемо да су услови за 
живот зато што без њих жива бића не би могла да преживе.

Жива бића узимају из неживе природе све што им је потребно за живот и мењају 
природу. Од свих живих бића човек је тај који природу највише мења. Тим променама, 
нажалост, често угрожава опстанак других живих бића, али и свој сопствени. Срећом, у 
новије време човек је почео да увиђа грешке које прави и све се више труди да поправи 
свој однос према природи и њеним богатствима.

Ветрењаче производе 
електричну енергију 

користећи непресушну 
снагу ветра, не 

стварајући при том 
пропратна загађења.

Питања и задаци:
1. Шта је природа?

2. Како делимо природу?

3. На који су начин жива и нежива природа повезане?

4.  Зашто би човека требало сматрати најодоговорнијим за очување природе и њених 
богатстава?

5. У Радној свесци на страни 68 уради задатаке о природи и условима живота.
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СУНцЕ И жИВИ СВЕТ
Без Сунчеве светлости и топлоте Земља би била мрачно и хладно место без живих бића.

Сунце и биљке

Врло је лако доказати 
да је Сунчева светлост 
неопходна биљкама да 
би преживеле. Довољно 
је оставити биљку, којој 
смо пружили све остале 
неопходне услове за живот 
(топлоту, воду, ваздух и 
земљиште), неколико дана 
у  мрачној просторији. 
Биљка би убрзо почела 
да вене, а недуго затим 
угинула би. Биљке помоћу 
Сунчеве светлости и 
зеленог дела листа саме 
себи производи храну. По 
томе су оне јединствена 
жива бића на Земљи.

Прича о сунцокрету

Да ли си некад посматрао 
поље сунцокрета? Сигурно 
си приметио да су цветови 
сунцокрета увек окренути 
према Сунцу. То се дешава зато 
што цветови те биљке током 
читавог дана прате кретање 
Сунца и увек су „лицем“ 
окренути према њему. Отуда 
је ова биљка и добила назив. 
Сунцокрет је добар пример који 
доказује значај Сунца за живот 
на Земљи.
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Питања и задаци:
1. Објасни зашто би без Сунца живот на Земљи био немогућ.

2. У Радној свесци на стр. 69 и 70 уради задатке о значају Сунчеве светлости и топлоте.

Сунце и животиње

Многе животиње хране се 
биљкама којих без Сунчеве 
светлости не би било.  
У јесен и током зиме 
животиње се боре на разне 
начине с недостатком хране 
и топлоте. Неке птице селе 
се у топлије крајеве, а неке 
преспавају зиму или се до 
пролећа крију у скровиштима 
пуним залиха хране.

Сунце и човек

За живот човека неопходно 
је Сунце. Научници су 
открили да Сунчева светлост 
утиче на расположење 
људи. Обично се много 
боље осећамо када су дани 
сунчани.  Важно је, међутим, 
знати да Сунчеви зраци могу 
бити и опасни, нарочито 
лети, када су најјачи. Тада би 
требало избегавати дуготрајно 
излагање сунцу. Главу је 
добро заштитити капом, а 
кожу кремом за сунчање.

У новије време човек је 
почео да користи енергију 
Сунца да би загрејао простор 
у коме живи или произвео 
електричну струју. Тако 
доприноси заштити природе.
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ВАЗДУх И жИВИ СВЕТ
Иако не можемо да га видимо, ваздух се налази свуда око нас. Ако брзо машеш руком 

или свеском испред лица, осетићеш како те нешто нежно додирује. То што осећаш је 
ваздух који смо махањем покренули. 

Човек, као и сва остала жива бића, од свих састојака ваздуха за дисање користи 
кисеоник. 

Ваздух и биљке 

И биљке дишу. То не можемо видети, јер при дисању не праве 
покрете. Оне дишу преко листова. Ако добро вежемо кесу око 
саксије с биљком и оставимо је тако неколико дана, биљка ће 
увенути. То ће се догодити зато што биљка није имала ваздуха.

Важно је да знаш да и биљке приликом дисања користе 
кисеоник. Гас угљен-диоксид, састојак ваздуха, биљке користе  
за стварање хране и кисеоника.

Водене биљке и 
животиње могу да дишу 
зато што у води има 
раствореног кисеоника. 
Животиње које живе 
у води имају шкрге, 
посебне органе за 
дисање.

И птице користе 
ваздух за дисање. 
Захваљујући ваздуху 
птице могу да лете.

Ваздуха има свуда, па и у 
земљишту. Ако у земљишту 
има више ваздуха, кажемо да 
је растресито. Захваљујући 
томе што у земљишту има 
ваздуха, у њему могу да живе 
многе животиње. Једна од 
њих је кртица.

Ваздух и животиње

Све животиње, као и остала жива бића, за дисање користе кисеоник.

Загађен ваздух смета свим живим бићима. Поједина од њих су посебно осетљива.  
Према томе да ли у неком станишту има осетљивих живих бића можемо да закључујемо  
да ли је ваздух загађен или није. На загађен ваздух нарочито су осетљиви јела и лишајеви.
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ЗНАЧАЈ ВАЗДУхА ЗА жИВОТ ЧОВЕКА
Ваздух је неопходан услов за живот човека. Да би се у то уверио, покушај накратко  

да зауставиш дисање. Непријатно ћеш се осећати после само десет секунди.  
Без ваздуха човек не може да преживи више од неколико минута!

Да бисмо били здрави, веома је важно 
да ваздух који удишемо буде чист. 
Боравак у природи, где је ваздух чист, 
позитивно утиче на наше здраље, али и на 
расположење.

Људи су од давнина користили снагу ветра 
за покретање млинова – ветрењача, за пловидбу 
једрењацима. Однедавно се снагa ветра користи 
и за производњу електричне енергије, a при том 
се околина не загађује.

У великим градовима пуним фабрика 
и издувних гасова које испуштају 
аутомобили, ваздух је често толико загађен 
да можемо да га видимо у облику сиве 
прљаве магле. Такав ваздух називамо смог.

Људи увиђају своје грешке и схватају колико загађење ваздуха лоше утиче на здравље, 
али и на планету Земљу. Човек се све више труди да смањи загађење. То чини на разне 
начине, а неки од њих су:

• уместо аутомобила који за кретање користе бензин све се више праве аутомобили на 
електрични погон који не загађују ваздух;

• на димњаке великих фабрика постаљају се посебни филтери за пречишћавање 
издувних гасова и сл.

Питања и задаци:
1. Који састојак ваздуха користе сва жива бића за дисање?

2. Који свој део биљка користи за дисање?

3. Како је могуће да рибе и остале водене животиње могу да дишу у води?

4. Зашто је боравак у природи користан за здравље?

5. На које све начине човек смањује загађење ваздуха?

6. У Радној свесци на стр. 71 уради задатке о значају ваздуха.
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ВОДА И жИВИ СВЕТ
Вода је један од основних 

услова за живот. У природи 
је можемо наћи у течном, 
чврстом и гасовитом стању. 
Под утицајем Сунчеве 
топлоте вода у природи 
непрестано кружи. 

Вода и биљке

Биљке воду упијају 
из земље преко корена. 
Заједно с водом из 
земљишта упијају и 
хранљиве материје 
неопходне за њихов раст 
и развој. Многим биљкама 
вода је и животно станиште, 
о чему ћеш сазнати нешто 
више у једној од наредних 
лекција.

Вода и животиње

Животиње пију воду, 
али је у организам уносе 
и путем хране. Многима 
од њих, као што су рибе, 
ракови и др., вода је 
животно станиште. Друге у 
води проналазе храну.  
У топлим летњим месецима 
многе животиње у води 
траже освежење.
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Вода и човек 

И људи, као и животиње, воду користе за 
пиће, а у организам је уносе и путем хране.  
Сва храна коју једемо садржи у себи и 
воду. Неке биљке, као што су краставац  
и лубеница, садрже у себи велику количину 
воде.

Намирнице које користимо у усхрани 
пре употребе перемо водом. Воду 
користимо и приликом припремања хране.

Вода је људима неопходна за личну 
хигијену и одржавање чистоће простора у 
ком живе и раде.

Водом човек наводњава биљке које гаји 
и поји домаће животиње.

За живот људи и свих живих бића веома 
је важно да вода коју користе буде чиста 
и незагађена. Покушај да замислиш један 
дан без воде и схватићеш колико је она 
драгоцена. Иако је највећи део Земљине 
површине под водом, и мада је има и испод земље, 
чисте и питке воде нема довољно. Многе реке и језера 
човек је загадио отпацима и отровним течностима. 
Уље из аутомобила, отровна средства за заштиту од 
штеточина загађују воду. Кад падне киша, вода се 
меша са тим отровима и тако загађена доспева до 
потока, река и језера. У новије време људи све више 
контролишу отпадне воде које фабрике испуштају у 
реке и језера, а постављају се и заштитни филтери.

Снагу воде људи су од давнина користили 
за покретање воденица, а данас за производњу 
електричне енергије у хидроелектранама. Воду 
користе и за пловидбу.

Питања и задаци:
1. Где се све у природи налази вода?

2. Како биљке користе воду?

3. Како воду користе животиње?

4. Како воду користи човек?

5. У Радној свесци на стр. 72 и 73 уради задатке о води.
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ЗЕМЉИшТЕ И жИВИ СВЕТ
Земљиште је важно за биљке зато што је извор материја од којих стварају храну. 

Многа жива бића у земљишту налазе своје станиште. Ако је земљиште плодно, оно је 
погодно за живот биљака и животиња.

Плодно земљиште садржи:
1.  Довољно воде и минералних материја које 

су потребне биљкама. Када у земљи има 
доста воде, кажемо да је земљиште влажно.

2.  Довољно ваздуха за дисање животиња које 
у њему живе. Такво земљиште је уситњено 
(растресито). Растресито земљиште 
омогућава да се кроз њега животиње 
крећу, да у њему копају ходнике и праве 
јазбине.

Земљишта се разликују по саставу, 
растресирости, боји и влажности. У 
зависности од тога од чега се састоји 
одређено земљиште, разликујемо: хумушу, 
пескушу, глинушу и кречушу. Посматрај 
слике и кажи шта закључујеш о томе какво 
је земљиште са ових слика. Образложи своје 
мишљење.

На плодном земљишту, где расту многе 
биљке, живи и велики број животиња јер  
се за њих ту налази обиље хране.

Земљиште помаже биљкама

Биљке узимају воду и минералне материје из 
земљишта преко корена. Биљке се причвршћују за 
подлогу тако што продиру коренима у земљиште. 
На тај начин одолевају ветровима.

биљке помажу земљишту

Шта се догађа са опалим лишћем, старим плодовима, сувим гранама, осушеним 
биљкама, пањевима? Они временом труле, распадају се, мешају са земљом и тако 
доприносе њеној плодности. Најплоднија земља назива се хумус.

Биљке корењем штите земљиште од спирања кишом и бујицама и спречавају снажне 
ветрове да однесу земљу.
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Питања и задаци:
1. Шта све садржи плодно земљиште?

2. Које је земљиште најплодније?

3. Како животиње доприносе томе да земљиште буде плодније?

4. На који начин човек штити земљиште од спирања и поплава?

5. У Радној свесци на стр. 74 уради задатке о земљишту.

Земљиште помаже животињама

Многе животиње живе под земљом, јер је ту топло 
и скровито. Оне копају јазбине и тунеле у којима 
живе. Земљиште помаже животињама да се сакрију од 
непријатеља. На земљишту или у њему налази се вода 
која је један од услова за опстанак животиња. 

животиње помажу земљишту

Животиње изметом ђубре земљиште. Када животиње угину, њихова се тела распадају, 
мешају са земљом и богате је минералним материјама. Многе животиње (мрави, кртице, 
мишеви, кишне глисте) увлаче у земљу лишће, 
зрневље и другу своју храну. Оно што не утроше, 
временом трули и ђубри земљиште. Животиње које 
живе под земљом копају канале и тако ситне земљу и 
чине је растреситом.

Земљиште помаже човеку

Човек на земљишту гради своја насеља. На њему 
гаји биљке и животиње за своју исхрану. У земљишту 
човек проналази изворе воде који су му потребни за 
живот.

Човек помаже земљишту

Човек обрађује земљиште, наводњава га и ђубри. 
Човек штити земљиште од поплава и спирања тако 
што га пошумљава, копа канале, гради насипе поред 
река и сл. 



67

ЕНЕРгИЈА – ПОКРЕТАЧ жИВОТА
Енергија осветљава градове, покреће аутомобиле, загрева простор у којем живимо. 

Коришћењем неких извора енергије загађујемо животну околину. Али има и оних извора 
енергије које можемо употребљавати без бојазни да тиме угрожавамо живот на Земљи. 
Такву енергију називамо зеленом енергијом. 

Енергија Сунца

Да ли си некада усред лета сео на 
седиште аутомобила који је дуго био 
изложен Сунчевим зрацима? Сигурно 
се сећаш колико је седиште било врело 
– толико да је на њему било немогуће 
седети. Свакога дана Сунце на Земљу шаље 
огромну количину топлоте и светлости 
коју називамо „соларном енергијом“. 
Научници свакодневно усавршавају начине 
на које можемо да искористимо ту огромну 
количину енергије. Тако добијена енергија 
ни на који начин не сме да загађује 
ваздух, воду и земљиште, а требало би 
да можемо да је користимо и у далекој 
будућности.

Многе дигитроне, сатове и играчке 
одавно покреће енергија Сунца. Све се 
више усавршава начин њене употребе у 
свакодневном животу. Врло је вероватно 
да ћемо се ускоро возити аутомобилима 
који се покрећу том врстом енергије.

Енергија ваздуха

Људима је енергија ваздуха (ветра) 
позната од даванина. Користили су је 
за пловидбу једрењацима, за покретање 
млинова (ветрењача) у којима су млели 
жито, чак и за исушивање земљишта на 
којем би касније градили куће или садили 
усеве. Временом се начин коришћења 
ветра за производњу енергије усавршавао 
и напредовао. Данас помоћу енергије 
ветра човек производи и електричну 
енергију. На тај начин се не загађује 

животна 
околина, а 
ваздушне 
турбине ни 
изгледом не 
нарушавају 
лепоту 
природе.

Енергија воде

Човек је снагу воде, баш као и снагу 
ветра, некада користио за покретање 
млинова у којима је млео жито. До 
данашњих дана у неким крајевима наше 
земље сачуване су воденице поточаре.  
У њима још увек на овај старински 
начин од жита настаје брашно. Сада се, 
међутим, непресушном енергијом воде, 
а без пропратног загађења, производи 
електрична струја.

Енергија земље

Дубоко испод површине планете 
земљиште је веома топло. Подземне воде 
загревају се на природан начин, а затим 
тако топле доспевају на површину. Места 
на којима извире топла вода су бање. Тако 
загрејане воде не само што су пријатне за 
купање, већ су често и лековите. Једна од 
најлепших и најпознатијих бања у нашој 
земљи је Врњачка Бања. У њој се таква 
природно топла вода користи за лечење  
и релаксацију.



ВРСТЕ ЗЕМЉИШТА

хумуша
пескуша
глинуша
кречуша

НЕЖИВА ПРИРОДА

Сунце

извор 
светлости
и топлоте

потребан 
за дисање

саставни 
део свих 

живих бића,
извор хране 
и станиште

рађају се, расту, дају 
потомство

биљке животиње људи

извор 
хране и 

станиште
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СЕТИ СЕ шТА СМО НАУЧИЛИ

П Р И Р О Д А

ЖИВА ПРИРОДА

ваздух вода земљиште

стварају услове за живот живе 
природе
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животне заједнице
разговараћемо
• о везама и односима између живих бића
• о томе како су жива бића прилагођена условима за живот

учићемо
• о томе како изгледа ланац исхране
• о томе шта су животна станишта и заједнице
•  о воденим, копненим и култивисаним стаништима  

и њиховим животним заједницама
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жИВОТНО СТАНИшТЕ

Сети се који су основни услови за живот.
Биљке и животиње могу живети у води и на копну (на земљишту или у земљишту). Ако 

организми живе у води, кажемо да је њихово станиште водено станиште. Ако живе у 
земљишту или на земљишту, кажемо да је њихово станиште копнено.

Животна станишта могу бити природна (реке, баре, језера, шуме) и култивисана 
(њива, воћњак, повртњак, парк, рибњак). Култивисана станишта уређује човек.

Животна станишта се међусобно разликују по условима за живот. То значи да светлост 
и топлота, влажност, ваздух и састав земљишта нису исти у шуми и на ливади, на ливади и 
у бари, у бари и у језеру.

ПРИРОДНА СТАНИШТА

КОПНЕНА
шума

ливада

ВОДЕНА
поток
река

мочвара
бара

језеро

КОПНЕНА
њива

воћњак
виноград
повртњак

парк

ВОДЕНА
рибњак

КУЛТИВИСАНА СТАНИШТА

Животно станиште је простор настањен живим бићима. На пример, станиште је 
простор на којем се налазе ливада, шума, бара, језеро, воћњак и у којем живе разна жива 
бића. Да би жива бића могла да живе на неком простору, морају да постоје одговарајући 
услови за живот.
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жИВОТНА ЗАЈЕДНИцА

На пример, биљке, рибе, жабе и друга жива бића која живе у језеру чине животну 
заједницу тог језера. Дрвеће и зељасте биљке, инсекти, веверице и друга жива бића која 
живе у шуми чине животну заједницу те шуме. 

Да би биљке и животиње живеле на неком станишту, морају бити прилагођене условима 
за живот тог станишта. На пример: рибе и водене биљке прилагођене су да узимају 
кисеоник из воде, а кртице имају кратке ноге прилагођене копању ходника у земљи.

Питања и задаци:
1. Шта је животно станиште?

2. Како делимо станишта у зависности од тога да ли их уређује човек или их не уређује?

3. Наведи неколико копнених, култивисаних станишта.

4. Наведи неколико водених, природних станишта.

5. Ко чини животну заједницу?

6. У  Радној свесци на стр. 82 уради задатке о животном станишту и животној заједници.

Зељаста биљка – она биљка која има зелену и мекану стабљику.

Све биљке и животиње које живе на једном животном станишту чине животну 
заједницу тог станишта.
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УСЛОВИ жИВОТА У СТАНИшТУ
Да се подсетимо – Сунчева светлост и топлота, ваздух, вода и земљиште чине услове за 

живот на Земљи. Када проучавамо услове за живот једног станишта, почињемо управо  
од њих.

Од количине Сунчеве светлости која допире до одређеног станишта зависи температура 
у станишту. На температуру утиче и надморска висина на којој се станиште налази, као 
и његова дубина. Температура зависи и од тога о каквом се терену ради и да ли постоје 
препреке које заклањају станиште од Сунца. До станишта које је већим делом окренуто 
према југу допире више светлости.

Влажност ваздуха и ветрови који дувају такође се разликују у различитим стаништима. 
Ако је станиште, на пример, заклоњено од ветрова, температура ће бити виша и супротно.

Количина и температура воде у одређеном станишту умногоме утичу на то која ћемо 
жива бића пронаћи у њему.

Количина падавина, нагнутост терена и сл. утичу на влажност земљишта, а састав живих 
бића која у њему живе (или су живела) утиче на његову плодност.
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ПРИЛАгОЂЕНОСТ УСЛОВИМА жИВОТА
У сваком станишту жива бића су прилагођена условима у којима живе. Биљке и 

животиње имају различите прилагођености које им омогућавају да дођу до хране  
и да се одбране од непријатеља. Прилагођене су на различите начине: својим изгледом и 
понашањем. Биљке које живе у стаништима у којима нема довољно воде имају, на пример, 
развијен корен којим продиру дубоко у земљу да би дошле до воде.

Јак и разгранат корен имају биљке које расту на ветровитим местима. Такав корен им 
помаже да се причврсте за тло и одоле јаким ветровима. 

Ако светлост 
равномерно допире до 
дрвета, његова крошња ће 
се развити подједнако са 
свих страна. (Усамљено 
дрво на ливади има 
правилну, широку 
крошњу.) Ако светлост 
неједнако допире до 
крошње, она ће се развити много више са 
оне стране на којој има више светлости.

Глог, шипурак, 
купина и неке 
друге биљке имају 
на гранама оштро 
трње које их штити 
од животиња које 
се хране њиховим 
плодовима и 
лишћем. 

Тело јежа 
покривено је 
бодљама којима 
се брани од 
непријатеља. Ако 
га нападне лисица, 
јеж се склупча у 
бодљикаву лопту.  
Лисици је тада тешко да га нападне.

Сова лови ноћу. 
Одлично чује и види 
у мраку. Лети готово 
нечујно, па тако може 
да изненади мишеве и 
друге животиње којима 
се храни.

Вук и још неке животиње мењају боју крзна у 
пролеће и у јесен. Боја њиховог крзна постаје слична 
боји биљног света у станишту. На тај начин теже их је 
уочити, па им та прилагођеност омогућава да лакше 
лове и да се боље сакрију од непријатеља. То је посебно 
изражено код поларних животиња, а слабије код наших.

Питања и задаци:
1. Шта утиче на количину светлости у одређеном станишту?

2. Од чега зависи температура ваздуха у станишту?

3. Од чега зависе влажност и плодност земљишта?

4.  У Радној свесци на стр. 83 уради задатке о условима живота и прилагођености животу у 
станишту.
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ОДНОСИ ИЗМЕЂУ жИВИх бИЋА
Жива бића која живе на једном животном станишту међусобно су повезана. Она деле 

исти простор на којем живе и непрестано утичу једна на друге. Ако се у једној животној 
заједници поремете услови за живот, или се повећа, односно смањи бројност неке врсте, 
то ће утицати и на све чланове животне заједнице.

Веверица се храни лешницима и 
орасима. Сакупља их и односи у своје 
склониште. Неке од тих плодова веверица 
испусти, они падну на земљу, па из њих 
временом израстају нове биљке.

Сеница прави гнездо од лишћа и 
гранчица дрвећа. Она помаже дрвету тако 
што се храни црвићима и гусеницама које 
га нападају.

Како се жива бића једног станишта узајамно помажу

Нека жива бића представљају место 
становања за друга жива бића. На пример, 
корен, стабло и крошња дрвета су место 
становања великог броја животиња.

Од свих живих бића највећу моћ 
у природи има човек. Зато је његова 
одговорност за очување и заштиту 
природе највећа. Човек свакодневно сече 
шуме. Тиме уништава животна станишта 
многих животиња и смањује им могућност 
проналажења хране.
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ЛАНАц ИСхРАНЕ
У свакој животној заједници жива бића су међусобно повезана. Један од видова њихове 

повезаности је исхрана. На пример, миш се храни лешником, мишем се храни змија, змија 
је јежева храна, лисица се храни јежом, а орао за храну може да има лисицу.

Таква веза живих бића у исхрани назива се ланац исхране. Ланац је сачињен од 
карика, а карике су животиње, биљке или неки други организми. Прва карика у ланцу је 
биљка или неки други организам који сами себи стварају храну. Њима се храни нека мања 
животиња, која је друга карика у ланцу. Она је опет храна некој већој животињи. Карике 
се нижу, све до последње, а то је обично животиња која нема природног непријатеља у 
свом станишту. Ланаца исхране у природи има много.

Сва жива бића једне животне заједнице међусобно су повезана 
и чине целину. 

Пчела сакупља цветни прах са цветова биљака којима се 
храни. Исто тако помаже биљкама при опрашивању, јер разноси 
њихов прах на друге цветове.

Питања и задаци:
1. Наведи пример повезаности живих бића једног станишта.

2. На које све начине човек утиче на живот једног станишта?

3. Шта је ланац исхране?

4. Ко чини прву карику у ланцу исхране? Зашто?

5. У  Радној свесци на стр. 84 уради задатке о односима између живих бића.
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ВОДЕНА СТАНИшТА 
Потоци, реке, баре, језера и мочваре су водена станишта. У њима су количина 

светлости, топлоте, раствореног кисеоника и изглед дна различити. Вода је у потоцима 
плитка, хладна и провидна, а дно је стеновито и каменито. У речицама и рекама вода је 
дубља, топлија и мутнија, а дно прекривено ситним камењем, песком или муљем. 

Разлика између баре и језера је у томе што су језера дубља. Баре су зато боље 
осветљене, док у најдубље делове језера Сунчева светлост не допире. Због тога највећи 
број живих бића живи у плићим деловима, у добро осветљеној води. Земљиште око 
водених станишта најчешће је влажно, растресито и веома плодно.

видра

пастрмка

смуђ
деверика

шаран

Питања и задаци:
1. Наведи називе природних водених станишта.

2. Објасни у чему је разлика између услова за живот у потоку и реци.

3. По чему се разликују услови живот у бари и језеру?

4. Изабери једног од становника неког воденог станишта и испричај шта знаш о њему.

5. У Радној свесци на стр. 85 направи једну страницу лексикона.
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ВОДЕНЕ жИВОТНЕ ЗАЈЕДНИцЕ
Животне заједнице стајаћих вода и доњих токова река које споро теку су сличне. 

Водене биљке које расту близу обале високе су, па им листови и цветови вире изнад воде. 
рибе брзих потока и река су вретенастог облика да би се лакше и брже кретале кроз 

воду. Одлични су пливачи. 
Жабе живе у води или близу ње. Прави су прождрљивци. Дугим и лепљивим језиком 

вешто лове водене инсекте. Од непријатеља беже великим скоковима, које изводе 
захваљујући дугим и снажним задњим ногама. И жабе су добри пливачи. 

водене птице највећи део времена проводе у води или у близини воде. Хране се: 
рибама, жабама, воденим змијама и другим животињама. Неке имају дуге ноге и шиљате 
дуге кљунове, па плен лове газећи по плићаку. Друге пливају и роне, а перје подмазују 
специјалном машћу. Размислите о томе зашто се изглед те две групе птица разликује.

лињак

патка

рогоз

барска змија

жабамушица

гргеч

штука

сом

чапља
вилин коњиц

врба

рода
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КОПНЕНА СТАНИшТА
Копнена станишта су ливаде и шуме. цело  ливадско станиште је добро осветљено, док 

крошње дрвећа у шуми не дозвољавају да Сунчева светлост доспе до тла. Неке шуме су 
толико тамне да, поред дрвећа, у њима живи само мали број биљака и животиња. У хладу 
дрвећа испаравање је мање, па је влажност ваздуха у шуми већа него на ливади. 

Живи свет листопадних шума веома је занимљив. Пошто лишће са дрвећа опада у 
јесен, ове шуме су довољно осветљене, све до новог олиставања. У пролеће, када прођу 
мразеви, у овим шумама се развија посебан биљни свет – биљке пролећнице. То су: 
висибаба, љубичица, јагорчевина, кукурек и др. Оне журе да олистају и процветају док 
има довољно светлости, то јест пре него што високо дрвеће добије лишће.

Са зимзеленог дрвећа не опада лишће, па су зимзелене шуме тамне током читаве 
године.

јела

храст

срна

вук

корњача

глиста 

миш

кукавица

печурка

лисица

веверица

змија

зец
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КОПНЕНЕ жИВОТНЕ ЗАЈЕДНИцЕ
Животну заједницу шума чине дрвеће, жбуње и зељасте биљке које расту на подлози, 

као и многобројне шумске животиње. 
Најпознатије дрвеће наших шума су храст, буква, бор и јела.
Шумске животиње могу да живе под земљом, попут неких инсеката и црва. Неке 

животиње, као што је миш, живе међу ниским биљем или у опалом лишћу. Велики број 
птица и неке животиње, као на пример веверица, живе на дрвећу и своја гнезда праве на 
различитим висинама.

Високо дрвеће омогућава крупнијим животињама да се сакрију у шуми, рецимо лисици, 
медведу и јелену.

На ливадама живе животиње као што су глиста, кртица, ровац, као и оне које су 
довољно мале да се могу сакрити у трави (мрав, скакавац, јаребица).

Од биљака на ливади се најчешће срећу: маслачак, бела рада, љутић, звончић, детелина 
и разне врсте трава.

орао

буква

лептир

кантарион

чичак

пчела

скакавац

љутић

оса

сова

маслачак

бела рада

детелинакртица 
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ИЗ ЛЕКСИКОНА
црни кос

Кос има дугачак реп и кратка крила. 
Мужјаку је перје црно, а кљун жут, док 
женка има светложуте мрље по перју. Живи 
у влажним шумама и воћњацима. Не сели 
се зими. Одлично лети, али често скакуће 
по земљи и тражи храну: инсекте, пужиће, 
црве, зреле воћке. Кад се појави неки туђин, 
целу шуму упозори узбуђеним цвркутом: 
стикс, стикс, стикс. Један је од најбољих 
певача. Док стоји на високој грани дрвета, 
његова песма звонко одјекује шумом.

Гради гнездо од маховине и суве траве, 
а онда га облепљује земљом. У њему женка 
снесе 4–6 јаја плавичасте боје са смеђим 
тачкама. Женка лежи на њима (у подне 
је замењује мужјак) и после десетак дана 
излегу се млади које оба родитеља вредно 
хране. Ако се непријатељ приближи 
гнезду, косови налећу на њега, цијучу да 
га уплаше или се претварају да су рањени, 
па лепршају и скакућу док не одведу 
разбојника даље од гнезда.

Тело јој је прекривено оклопом жуто-
црне боје у који се увлачи чим осети 
опасност.

Храни се разним зељастим биљкама, 
али и пужевима, инсектима и црвима. 
Воду пије ретко али много и одједном. 
Воли топлоту и радо се сунча, али се од 
јаке жеге и кише склања у заклоне. Зиму 
проводи у рупи коју копа предњим ногама 
и у којој остаје до пролећа. 

У пролеће мама корњача у рупу полаже 
8–15 јаја. Затрпа их земљом и одлази. 
После два до три месеца из јаја се излегу 
мале корњаче, велике као половина ораха, 
које настављају да самостално живе. Треба 
им и по 40 година да порасту. 

Корњаче живе дуго. Могу да издрже 
дуге периоде гладовања.

шумска корњача

Питања и задаци:
1. Наведи називе природних копнених станишта.

2. Објасни у чему је разлика између услова за живот у шуми и на ливади.

3. По чему се разликују листопадне и зимзелене чуме?

4. Изабери једног од становника неког копненог станишта и испричај шта знаш о њему.

5. У Радној свесци на стр. 86 уради истраживање о ливади.
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КУЛТИВИСАНА СТАНИшТА 
Сва животна станишта о којима смо досад говорили су природна станишта. Станишта 

која човек уређује да би на њима гајио биљке и животиње називају се култивисана 
станишта. Станишта на којима се гаје биљке су: њива, воћњак, виноград, повртњак 
и парк. Култивисана станишта за гајење животиња су рибњаци. Човек мења природна 
станишта тиме што сече шуме, оре ливаде, исушује баре и наводњава пустиње, па на 
местима на којима су некада била природна, настају нова, култивисана станишта. На 
култивисаним стаништима човек сади и гаји биљке, које касније користи за своју исхрану 
или исхрану домаћих животиња. Да би биљке што боље рађале, важно је да земљиште 
буде плодно. Због тога га човек обрађује и обогаћује материјама које су потребне за 
развој биљака, па се такво земљиште назива обрадиво земљиште.

Биљке које човек сади на обрадивом земљишту су култивисане биљке. Оне нису 
једини становници култивисаних станишта. Плодно земљиште је одлично станиште и за 
многе самоникле биљке или корове, који ометају развој култивисаних биљака. Корови 
заузимају простор и упијају воду и друге потребне материје из земљишта. Због тога човек 
разним средствима уништава самоникле биљке.

Животиње насељавају култивисана станишта, јер у њима има хране у изобиљу. Тако 
се врана, сврака и чворак хране плодовима биљака. Кромпирова златица, гусеница и 
скакавац хране се лишћем, као и пуж, који радо једе лишће купуса и зелене салате. Зец 
грицка кору младих воћака. Ровац се храни корењем биљака. Ове животиње смањују 
принос култивисаних биљака. Против њих човек се бори различитим средствима. 
Међутим, неке животиње које живе на овим стаништима за човека су корисне. Детлић 
чисти воћке од инсеката који живе на дрвету, као и сеница и многе друге птице. Јаребица 
лови бубе и скакавце, који наносе штету житарицама. За њих кажемо да су корисни 
чланови култивисане животне заједнице.
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КУЛТИВИСАНЕ жИВОТНЕ ЗАЈЕДНИцЕ
Биљке које се гаје
у тој животној заједници

Животиње које живе
у тој животној заједници

Шта човек ради 
у тој животној заједници

На њиви се гаје: 
– кукуруз
– пшеница
– јечам
– овас
– раж
– сунцокрет
– репа

– глиста
– скакавац
– пољски миш
– јаребица
– чавка 
– сврака
– хрчак

– оре
– сеје 
– окопава
– ђубри
– прска против корова
– наводњава
– бере плодове (сети се 
приче о хлебу из претход-
ног разреда)

у воћњацима се гаје: 
– крушке, јабуке, шљиве, 
брескве, кајсије, трешње, 
вишње

у виноградима се гаји: 
– винова лоза

– чворак
– зец
– гусеница
– пчела
– детлић
– кос
– сеница

– сади воћке и винову лозу
– окопава, ђубри и залива 
земљиште око саднице
– орезује воћке и винову 
лозу
– прскањем штити воћку и 
лозу од разних штеточина
– бере плодове које корис-
ти за исхрану

у повртњаку се гаје:
– кромпир
– лук
– купус
– шаргарепа
– парадајз
– паприка
– грашак и др. поврће

– пуж
– кромпирова златица
– јеж
– лептир купусар
– ровац

– оре и ђубри земљу
– сади поврће
– залива
– окопава
– плеви
– прска
– бере плодове које корис-
ти за исхрану

у парку се гаји:
– украсно дрвеће (кестен, 
леска, липа, јела, бор, бре-
за, платан)
– жбуње
– трава 
– цвеће (ружа, лала, перу-
ника, јоргован...)

– голуб
– веверица
– врабац
– кос

– плански уређује простор
– засађује украсне биљке
– окопава и залива
– орезује дрвеће и жбуње
– поставља клупе за 
одмор, корпе за отпатке и 
разна обавештења
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рибњаци у којима се гаје шарани, 
караши, сомови и још неке врсте риба 
преуређена су природна станишта 
(преуређене баре и језера). Пастрмски 
рибњаци су посебни базени који се праве 
на путу неке планинске речице (потока).

Питања и задаци:
1. По чему се култивисана станишта разликују од природних?

2. Наведи култивисана станишта.

3. Шта су то култивисане биљке?

4. Зашто човек уништава самоникле биљке – корове?

5. Зашто се против неких животиња које живе на култивисаним стаништима човек бори, а 
друге сматра корисним?

Уређени простор на којем човек гаји 
домаће животиње назива се фарма. 
Постоје фарме говеда, свиња, оваца, 
кокошака и др.

Простор који уређује човек да би гајио 
пчеле назива се пчелињак. У пчелињаку се 
налазе кошнице са ројевима пчела.
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СЕТИ СЕ шТА СМО НАУЧИЛИ

ЖИВОТНА СТАНИШТА

природна станишта култивисана станишта

копнена 
станишта

копнена 
станишта

водена 
станишта

водена 
станишта

шума воћњак

њива

парк

поток рибњак

мочвара

језеро

ливада виноград

повртњак

река

бара

Простор настањен биљкама и животињама 
је животно станиште.

У животним стаништима различити су услови 
за живот живих бића.

Све биљке и животиње које живе на једном 
животном станишту чине животну заједницу  

тог станишта.



Нежива природа: 
течности и ваздух
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разговараћемо
• о томе како вода кружи у природи
• о важности метеоролошких служби

учићемо
• о особинама течности
• о томе шта се дешава при загревању и хлађењу течности
• о особинама ваздуха
• о променама до којих долази при загревању и хлађењу ваздуха
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ТЕЧНОСТИ – РАСТВОРИ
Најпознатија, најважнија и најраспрострањенија течност у природи је вода.
Вода се у природи налази у океанима, морима, језерима, рекама, подземним водама и 

другим местима, па чак и у вазуху.

Вода је провидна течност без мириса и укуса. 
Шта ће се догодити ако у чашу воде сипаш кашичицу соли? После извесног времена 

со ће се у води растворити. Вода ће и даље бити провидна и без мириса. Да смо у њој 
растворили со знаћемо по сланом укусу који ће добити.

Као што раствара со, вода раствара и многе друге чврсте материје. Често можемо да 
видимо и да омиришемо да је у води нешто растворено.

У води коју пијемо налазе се растворене материје (минерали) који јој дају свеж и 
пријатан укус. У противном, вода би била бљутава и не би била добра за пиће. Међутим, 
вода коју пијемо не сме да садржи превише минерала, као ни отпадне, по здравље 
шкодљиве или отровне материје.

Око три четвртине Земљине површине 
покривено је водом.

Вода је основни састојак свих живих 
бића. Око две трећине човекове масе чини 
вода.
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Чврста материја ће се брже растворити у 
топлој него у хладној води.

Мешањем воде убрзавамо брзину 
растварања.

Питања и задаци:
1. Која је течност најраспрострањенија на Земљи?

2. Где се све у природи налази вода?

3. Шта вода за пиће не сме да садржи да би била здрава?

4. Од чега зависи брзина растварања чврсте материје у води?

5.  У Радној свесци на странама 92 и 93 пронаћи ћеш упутства за извођење огледа. Они ће ти 
помоћи да сазнаш нешто више о води као растварачу. Изведи огледе и запиши запажања.

раствор –  уједначена мешавина две или више материја неједнаког састава, обично чврсте 
материје у течној.

растварач – течност у којој се раствара чврста материја или друга течност.
растварање – настајање раствора мешањем с другом материјом (обично течном).
дестилована вода – чиста вода без присуства растворљивих материја.

Брзина растварања чврстих материја у 
води зависи од:
• уситњености материје
• температуре воде и
• мешања раствора.
Чврста материја ће се брже 
растворити у води ако је пре тога 
уситњена.
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ОСОбИНЕ ТЕЧНОСТИ

Какав облик имају течности?

шта ти је све потребно:
• бокал пун воде     • пет истих стаклених чаша
1. Један литар воде из бокала преспи у пет 

једнаких чаша. 
2. Воду из чаша поново сипај у бокал.

Запажање: Огледом смо доказали да вода мења облик према суду у којем се налази, 
али да њена запремина при том остаје иста.

Закључак: Све течности заузимају облик суда у којем се налазе, при чему њихова 
запремина остаје непромењена.

Како течности теку?

Овим ћемо огледом испитати особине три различите 
течности: уља, воде и меда. шта ти је све потребно: 

• пластична тацна
• кашика меда
• кашика воде
• кашика уља 
Исту количину меда, воде и уља стави на пластичну 

тацну, као што је приказано на слици. Један крај 
пластичне тацне подигни.

Запажање: Приметићеш да најбрже тече вода, а најспорије мед.

Закључак: Све течности теку, али различитом брзином.

Сети се како се прави лимунада. 
Чега у лимунади има највише?

Важно је знати да иако се млеко, сокови и други напици највећим делом састоје од 
воде, ништа не може да замени чашу свеже воде.

Сок исцеђен из лимуна такође је 
највећим делом састављен од воде. А 
млеко и воћни сокови? И те течности 
највећим су делом састављене од воде.

Течности можемо разликовати по боји и провидности. 
На пример: вода нема боју и провидна је, млеко је бело 
и непровидно, лимунада је жућкаста и провидна и тако 
даље. Боја и провидност течности зависе од додатака и 
примеса који се у њој налазе.
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Слободна површина течности је равна 
и увек се простире хоризонтално – 
паралелно с површином Земље.

Посматрај и утврди која течност са цртежа има највећу слободну површину.

Запажање: Када смо у чашу с медом сипали уље, оно је остало изнад меда, односно 
пливало је по меду. Када смо сипали воду, она је прошла кроз уље, али је остала изнад 
меда. Зашто се то догодило? Уље се налази изнад воде зато што има мању густину од ње. 
Вода има мању густину од меда. Зато је она изнад меда. Мед има највећу густину.

Течности у суду имају само 
једну слободну површину. То је 
она површина која је у додиру с 
ваздухом. Слободна површина 
зависи од облика суда у којем се 
течност налази.

Закључак: Различите течности имају различиту густину.

Запремина –  мера простора који заузима нека материја, односно тело; мери се у литрима.
Примеса  –  мања количина неке материје која је присутна у другој материји.
Густина –  особина онога што је густо, засићено примесама (о течним материјама, 

растворима).

да ли се течности разликују по густини?

Помоћу следећег огледа сазнаћемо шта је то густина.

шта ти је све потребно:
• једна стаклена чаша
• мед
• уље
• вода

1. У стаклену чашу сипај мало меда (као на цртежу). 
Додај приближно исту количину уља. Не мешај кашичицом! 
Шта се догодило?

2. Додај исту количину воде. 
Шта се сада догодило?



90

ПЛИВАњЕ ТЕЛА
шта ти је све потребно: 
• једна стаклена чаша
• мед
• уље
• вода
• куглица пластелина
• лего-коцка
• запушач од плуте

1. Понови оглед са стране 88.
2. У чашу с медом, водом и уљем спусти 
запушач од плуте, лего-коцку и куглицу  
од пластелина. Шта ће се догодити?

Запажање: Када смо у посуду спустили запушач од плуте, он је остао да плута по површини 
уља. Лего-коцка је потонула кроз слој уља, али је остала да плута по површини воде. Куглица 
од пластелина је потонула кроз уље и воду, али је остала да плута по површини меда.

Тела пливају ако је њихова густина мања од густине течности, а тону ако им је 
густина већа од густине течности.

Зашто се лакше плива у сланој води?
Да ли сте чули за Мртво море? Оно садржи много соли, што знатно повећава његову 

густину. Због тога људи могу лакше да се одрже на површини Мртвог мора. Следећи оглед 
показаће ти да је плутање заиста лакше у гушћој течности. 

шта ти је све потребно:
• сламчица за сок
• пластелин
• пластична чаша
• плави, зелени и жути фломастер
• кухињска со

1. На један крај пластичне сламчице причврсти лоптицу од пластелина.
2. Чашу напуни водом.
3. Убаци сламчицу у воду и плавим фломастером означи на сламчици докле је била 
уроњена у воду.
4. Затим у воду убаци две кашичице соли и добро промешај, све док се со не раствори. 
Поново убаци сламчицу у воду и зеленим фломастером означи докле је била уроњена у воду.
5. Додај још две кашичице соли и обележи сламчицу жутом бојом.
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Закључак: Честице гушћих течности су веће или ближе једна другој од честица 
ређих течности. Гушће течности врше већи притисак на предмете на њиховој повр-
шини. У случају Мртвог мора, веома слана и веома густа вода врши већи притисак 
на пливача, па због тога он не може да потоне.

течности се разликују по: 
• боји
• провидности
• густини
•  и по томе што теку различитом 

брзином

Све течности: 
• теку
•  имају сталну (непроменљиву) 

запремину 
• имају облик суда у којем се налазе
• имају једну слободну површину

Питања и задаци:
1. Од чега зависи боја и провидност течности?

2. Да ли све течности теку истом брзином? Образложи свој одговор.

3. Од чега зависи облик течности?

4. Како називамо површину течности која је у додиру с ваздухом?

5. Зашто уље плива по површини воде?

6. У ком случају неко тело плива по површини течности?

7. У Радној свесци на стр. 94 уради задатке о особинама течности.

Запажање: Сламчица ће сваки пут све више извиривати из воде, то јест све ће мање тону-
ти. Дакле, што је вода сланија њена густина је већа, па тела у њој лакше пливају.
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ПРОМЕНЕ ПРИ ЗАгРЕВАњУ 
  И хЛАЂЕњУ ТЕЧНОСТИ

Загревање течности

Испаравање понекад можемо да видимо, а понекад не. 
Кад воду загревамо на рингли, испаравање је очигледно 
јер за кратко време велика количина воде из течног стања 
пређе у гасовито. Приликом сушења веша вода спорије 
испарава, тако да прелазак воде у гасовито стање не 
можемо да уочимо. Да је вода ипак испарила, знамо по 
томе што се након извесног времена веш осушио.

Брзина испаравања течности зависи од температуре. 
Иста врста течности брже ће испарити на вишој него на 
нижој темеператури.

Вода ће, на пример, брже испарити ако је загревамо на 
вишој температури. Веш ће се брже осушити по топлом, 
сунчаном времену, него по облачном и хладном.

Вода се у природи појављује у три стања: течном, чврстом и гасовитом.

Све течности приликом загревања испаравају.
Испаравање је прелазак материје из течног у 
гасовито стање.
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брзина испаравања зависи  
од величине слободне површине

Ако једнаку количину неке течности сипамо у широк 
суд (слободна површина је велика) и у ужи и дубљи суд 
(слободна површина је мала), а затим их загревамо на 
истој температури, брже ће испарити она течност чија је 
слободна површина већа.

Што је слободна површина течности већа, испаравање 
ће бити брже.

Кондензација

Под истим условима (иста температура 
и величина слободне површине) неке 
течности испаравају брже, а неке спорије. 
На пример: алкохол испарава брже од 
воде, а вода испарава брже од уља итд.

До кондензације долази када материја (на пример 
вода) која се налази у гасовитом стању – водена пара, 
дође у додир с хладнијом површином или хладнијим 
ваздухом. Ту појаву можемо да уочимо онда када, 
на пример, воду загревамо у посуди с поклопцем. 
Водена пара се у додиру с хладнијим поклопцем 
кондензује, па се на његовој унутрашњој страни 
стварају капљице воде.

Стаклену чашу напуни коцкицама леда из 
замрзивача. Остави чашу да неколико минута стоји 
на собној температури. Шта запажаш? 

На спољним зидовима чаше приметићеш капљице 
воде. У додиру с хладним зидом чаше водена пара из 
ваздуха претворила се у воду – течност. За то време 
лед у чаши почео је да се топи – претвара у течност.
Ово је уједно и доказ да се у ваздуху, иако то нај-
чешће не можемо да видимо, налази вода.

Различите течности испаравају различитом брзином.

Кондензација је прелазак 
материје из гасовитог у 
течно стање.
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хЛАЂЕњЕ ТЕЧНОСТИ

Различите течности замрзавају се на различитим температурама. Зато се неке течности 
замрзну брже, а неке спорије. Да би поједине течности прешле из течног у чврсто стање, 
потребно их је изложити веома ниским температурама.

Приликом замрзавања течност губи неке своје особине: више не тече и има више 
од једне слободне површине. Она такаође поприма облик посуде у којој се налазила 
приликом замрзавања.

Шта мислиш, зашто се опрано рубље, када се зими суши на веома ниској температури, 
учврсти?

Питања и задаци:
1. У која се три стања вода појављује у природи?

2. Шта је испаравање?

3. Када течност испарава?

4. Од чега све зависи брзина испаравања?

5. Шта је кондензација и када до ње долази?

6. Када ће се течност замрзнути?

7. У Радној свесци на стр. 95 уради задатке о променама које настају приликом загревања 
и хлађења течности.

Када течност охладимо до температуре замрзавања, она прелази из течног у чврсто 
стање. Та појава назива се замрзавање.

Појава супротна замрзавању је топљење. Приликом топљења материја из чврстог 
стања прелази у течно.
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КРУжЕњЕ ВОДЕ У ПРИРОДИ
Под утицајем Сунчеве топлоте вода у природи непрестано кружи. Сунце загрева воду 

у рекама, морима, барама и језерима. Загрејана вода испарава и подиже се у висине. Са 
земље тада примећујемо да су се створили облаци. Пошто је у висинама хладније, водена 
пара се хлади, згушњава и претвара у капљице воде. Што је хладније, капљице су веће. 
Када постану довољно велике, капљице ће почети да падају на земљу.

Вода која пада из облака отиче у реке, језера, мора и океане. Један део те воде користе 
жива бића. Док вода кружи, она пролази кроз атмосферу и земљу. Тада раствара разне 
материје, које јој дају укус и мирис, а некада и боју. На пример, морска вода је слана.

Питања и задаци:
1. Зашто вода у природи испарава?

2. Зашто се водена пара из облака претвара у капљице воде?

3. Како вода поново доспева на Земљу?

4. У Радној свесци на стр. 96 уради задатак о кружењу воде у природи.
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ВАЗДУх

У свим чашама појавиће се мехурићи, а највише мехурића биће, наравно, тамо где је 
ваздуха било највише. Шта мислиш, зашто га је у сунђеру било највише?

Ваздуха има више тамо где има више слободног простора између чврсте материје или 
где има више шупљина које може да заузме. 

Има га у шећеру, у земљи, у сунђеру, али и у дрвету, у гвожђу, у јабуци ... једном речју 
свуда око нас.

Ево још једног доказа да се ваздух 
налази свуда и да попуњава сваки, чак и 
најмањи простор.

У три стаклене чаше сипај воду. У једну 
стави 4 коцке шећера, у другу грумен 
земље, а у трећу сув сунђер (сунђер руком 
потисни до дна чаше). Посматрај шта ће се 
догодити.

Као и вода, ваздух је услов за живот, а за многа жива бића и животна средина. Ваздух 
нема ни боју, ни мирис, ни укус, а у природи га можемо пронаћи свуда, па и у води и 
земљишту. У води се ваздух некад може видети у виду мехурића. Што га више има у 
земљишту, то је земљиште растреситије. Састојак ваздуха - кисеоник – живим бићима 
неопходан је за дисање.

Да је ваздух свуда око нас, можемо да докажемо на разне начине иако га не видимо. 
Један од њих је овај.

Отвори кишобран и високо га уздигни изнад главе. Затим га нагло повуци наниже. 
Отпор који осећаш ствара ваздух.

Захваљујући ваздуху и отпору који пружа, могуће је с падобраном безбедно скочити с 
веома велике висине.
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ВАЗДУх ЗАУЗИМА ПРОСТОР
Да ваздух заузима сваки слободан простор, доказ су мехурићи који су се појавили када 

смо у воду ставили шећер, земљу и сунђер. 
Посматрај празну чашу. Без обзира на то што кажемо да је празна, следећи оглед ће 

доказати да се у њој налази ваздух.

Количина ваздуха, односно његова запремина, 
остаће иста, а облик ће се променити у зависности 
од простора који заузима.

1. У стаклену посуду с водом урони чашу, са отвором 
окренутим надоле.
2. Извади чашу из воде, држећи је и даље окренуту 
надоле. Провери да ли је чаша остала сува са унутрашње 
стране. Чаша ће остати сува зато што се у њој налази 
ваздух који не дозвољава да вода продре у чашу.
3. Ако уроњену чашу искосиш, приметићеш да из ње 
излазе мехурићи. То је ваздух. Они су доказ да чаша 
није била празна.
4. Тек пошто једна количина ваздуха буде истиснута из 
чаше, вода ће моћи да мало продре у чашу.

шта ти је све потребно:
• празна стаклена чаша
• провидна чинија напуњена водом.

Какав облик има ваздух?

Узми пумпу за ваздух или пластични шприц. Надувај 
њом лоптасти балон. Какав је облик имао ваздух док је 
био у пумпи? Какав облик има у балону?

Кад би ваздух из лоптастог балона, преко цевчице, 
пребацио у издужени балон или у балон у облику зеца, 
шта би се догодило?

Ваздух заузима простор.

Ваздух има облик простора у којем се налази.

Питања и задаци:
1. По чему се може закључити да ваздуха има у води и земљишту?

2. На који начин можемо да докажемо да се ваздух налази свуда око нас?

3. Какав облик има ваздух?
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Загревање ваздуха

Шта се догађа с ваздухом када га загревамо, 
открићемо помоћу следећег огледа.

шта ти је потребно:
• већа посуда с топлом водом
• стаклена флаша
• балон

ЗАгРЕВАњЕ, хЛАЂЕњЕ
  И КРЕТАњЕ ВАЗДУхА

Када руком или неким предметом попут лепезе 
машемо поред лица осетићемо благо струјање. То је 
ваздух који смо покренули покретима руке или лепезе. 
У топлим летњим месецима служимо се вентилатором 
који покреће ваздух да би нас расхладио.

Ваздух се, међутим, и без нашег утицаја или 
деловања машина такође креће. Да бисмо схватили 
како и зашто се ваздух у природи креће, потребно је 
да проучимо још неке његове особине.

Посуду напуни топлом водом. Навуци балон на флашу, као што је приказано на цртежу. 
Флашу стави у посуду с топлом водом. Убрзо ћеш приметити да ће балон почети да се 
надувава. Како се то догодило, када у балон никако није могла да продре нова количина 
ваздуха? Врућа вода загрева ваздух у флаши. Ваздух у флаши се при загревању шири и на 
тај начин надувава балон. Шта мислиш, шта ће се догодити када се вода буде охладила? 
Објасни зашто тако мислиш.

Када се сићушне честице од којих се 
састоји ваздух рашире, он постаје лакши, 
па се топао ваздух уздиже увис. То можеш 
да провериш ако надуван балон ставиш 
поред топлог радијатора. Када се ваздух 
у балону буде довољно загрејао, балон ће 
почети да се помера нагоре. 

Захваљујући овој 
особини ваздуха 
могуће је покренути 
велике балоне, попут 
ових на слици.

Ваздух се при загревању 
шири и постаје лакши.
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хлађење ваздуха

Приликом хлађења ваздуха догађа се супротно. 
Надувај балон и добро затвори отвор за надувавање како би био сигуран да ваздух неће 

моћи да изађе из балона или да уђе у њега. Стави га у фрижидер. После неколико минута 
провери шта се догодило. Приметићеш да се балон издувао. Зашто? Ваздух у балону се 
охладио и скупио. Приметићеш такође да балон више неће моћи да лебди, већ ће пасти на под. 

Кретање (струјање) топлог и хладног ваздуха 

Особине ваздуха које смо проучавали доводе до 
сталног кретања – струјања ваздуха. Ево како то можеш да 
провериш.

шта ти је потребно:
• две уске траке од танког, лаког папира
• селотејп

Као прво, потребно је да у просторијама између 
којих се налазе врата температура буде различита. Једну 
траку залепи на врх врата, а другу при дну, као што је 
приказано на слици. Горња трака лепршаће према хладнијој 
просторији, а доња према топлијој. То се дешава зато што 
горњу траку покреће топао ваздух који се шири и струји 
према горе, а доњу хладан ваздух који долази на место 
топлог ваздуха.

У природи срећемо сличну појаву. Сунчеви зраци загревају земљу, а загрејана земља 
загрева ваздух. Топао ваздух је ређи и лакши. Хладан ваздух је тежи и гушћи. Топао 
ваздух се шири и подиже. На његово место долази хладнији ваздух. Таквим кретањем 
ваздуха у природи настаје ветар.

Ваздух се при хлађењу скупља и постаје тежи. 

Питања и задаци:
1. На који начин можемо да покренемо ваздух?

2. Шта се догађа с ваздухом када га загревамо?

3. Шта се догађа с ваздухом када га хладимо?

4. Зашто се ваздух у природи креће?

5. Како се назива кретање ваздуха у природи?

6. У Радној свесци на стр. 97 уради задатке о ваздуху.

И
з 

књ
иг

е 
М

ал
и 

ку
ћн

у 
ог

ле
ди

 Т
ом

ис
ла

ва
 С

ен
ћа

нс
ко

г,
 К

ре
ат

ив
ни

 ц
ен

т
ар



100

СНАгА ВАЗДУхА
Снагу ваздуха можемо да осетимо и видимо када дува ветар. 
Ветар је ваздух који се креће у природи. 
Понекад се ваздух креће споро, и ствара слаб ветар. Некад се креће брзо, па се јављају 

олује и урагани. Јачина ветра се мења, од оног који нас нежно милује по лицу до оног који 
у неким деловима света руши куће.

Ево једноставног огледа који ће ти показати колику снагу има ваздух.

Снага ветра

Шта ти је све потребно:
• јача пластична кеса
• неколико књига

Постави кесу на сто и преко ње стави 
неколико књига. Снажно дувај у кесу и 
књиге ће се подићи. 

Сабијен ваздух има велику енергију. 
Ваздух у гумама камиона носи терет од 
неколико тона. Танке гуме бицикла лако 
издржавају тежину човека.

Поветарац, 
дим из 
димњака 
благо лелуја

умерени ветар, 
отпаци лете по 
улици, гране 
дрвећа се повијају

умерено јак 
ветар, ниже 
дрвеће се 
повија

Слаб ветар, 
заставе 
вијоре

Јак ветар, 
ломи 
кишобране.

Поветарац, 
гране дрвећа 
се њишу
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У зависности од температуре ваздуха неки ветрови су хладни, а неки топли.
Ветрови се разликују и према правцу и смеру дувања. Кошава је југоисточни ветар који 

дува у великом делу Србије. Доноси суво и хладно време, а најчешће дува током јесени и 
зиме. Снагу ветра људи користе од давнина. 

Производња електричне струје снагом ветра доприноси очувању природе.

врло снажан 
ветар, који 
преврће канте 
за смеће

Oлујни ветар, 
гране дрвећа се 
ломе

олуја, руше 
се димњаци на 
зградама

Жестока 
олуја, која 
чупа дрвеће 
из корена

орканска 
олуја – прави 
већу штету на 
зградама

оркан, креће се 
брзином већом од 
118 километара 
на сат и руши све 
пред собом

Питања и задаци:
1. На који начин човек користи енергију коју има сабијени ваздух?

2. Шта је ветар?

3. По чему се разликују ветрови?

4. На који начин човек користи снагу ветра?

5. Направи ветрењачу према упутству из Радне свеске стр. 98.
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ВРЕМЕ СЕ МЕњА
Време се мења током дана, у току седмице и целе године. 
Људима је важно да унапред знају какво ће време бити. Због тога постоје 

метеоролошке службе, које имају станице по целој земљи и стално мере следеће: 
температуру ваздуха, ваздушни притисак, влажност ваздуха, јачину и правац ветра, 
количину падавина, облачност, видљивост. На основу добијених података, метеоролошка 
служба објављује временску прогнозу.

Метеоролошка прогноза важна је свима нама за свакодневни живот. Свакога дана на 
телевизији пратимо извештаје метеоролога и према њима се управљамо. Од прогнозе 
зависи шта ћемо неког дана припремити за облачење и да ли ћемо, на пример, ићи на 
излет. Земљорадници се управљају према временској прогнози када одлучују када ће 
и које послове обављати на пољима. Пилоти и морепловци према временској прогнози 
планирају путање лeтова и пловидби, избегавајући опасне олује и подручја са смањеном 
видљивошћу.

Питања и задаци:
1. Чему служи метeоролошка станица?

2. Шта се мери у метеоролошким станицама?

3. Зашто је људима важна временска прогноза?

4. У Радној свесци на стр. 99 уради задатак о временској прогнози.
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НАПРАВИ СВОЈУ
   МЕТЕОРОЛОшКУ СТАНИцУ

Кишомер

Кишомер је справа којом се мери количина кише која падне у току одређеног периода.

шта ти је све потребно: 
• празна стаклена тегла
• левак који одговара обиму тегле
• лењир

Празну стаклену теглу постави на место на којем ће 
киша у њу моћи слободно да пада. Првога дана (изабери 
кишну седмицу) лењиром измери висину накупљене 
воде у милиметрима. После мерења проспи воду и теглу 
постави на исто место. Мерење понови наредних шест 
дана на исти начин и у исто време.

Термометар

Термометар је справа (инструмент) којом се тачно може измерити температура 
ваздуха, течности, а и других тела. Кућни термометар изнеси напоље, али нека буде у 
хладу и заклоњен од кише (постави га на спољашњи зид куће или зграде, или на прозор, са 
спољне стране). Нека ти у томе помогне одрасла особа.

Исправно је очитати 
температуру само 
уколико је термометар 
постављен тако да 
ти очи буду у висини 
подеока до ког долази 
жива.
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Ветромер

Справа (инструмент) којом се мери брзина дувања ветра је ветромер. 
шта ти је све потребно: 
• три дрвена штапића     
• поклопац од оловке или фломастера
• четири папирне корпице за колаче (или две пластичне кутије из киндер јаја)
• лепак

Провуци папирне корпице кроз крајеве штапића (као на цртежу).
На један штапић постави поклопац фломастера. Укрштене штапиће залепи на поклопац. 

Стубић са ветромером забоди у саксију са земљом и постави га на отворен простор. Свакога 
дана (изабери ветровите дане) у исто време измери брзину ветра на следећи начин: 

• Изброј колико се пута ветромер окрене у току једног минута. Обој једну корпицу, или 
је означи на неки други начин, да би се разликовала од других. То ће ти помоћи да лакше 
избројиш број обртаја.

Ветроказ

Справа која показује правац дувања ветра је ветроказ. 
шта ти је све потребно: 
• комад танког чврстог картона
• поклопац оловке или фломастера
• дрвени штапић
• лепљива трака

Од чврстог картона направи стрелицу (као што је ова са цртежа). Учврсти лепљивом 
траком поклопац фломастера за стрелицу. Поклопац постави на дрвени штапић, а штапић 
забоди у саксију са земљом. Ветроказ постави на место које није заклоњено од ветра. Око 
саксије нацртај круг и означи стране света (као на цртежу). 

• Објасни у ком смеру дува северац (на север или са севера) и коју ће страну света 
показивати врх стрелице.

Питања и задаци:
1. Шта је кишомер?

2. Шта је термометар?

3. Шта се мери ветромером?

4. Шта показује ветроказ?

5. Резултате мерења уписуј у одговарајуће табеле у Радној свесци на стр. 100.
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УМЕТНОСТ ПРИРОДЕ
облаци

Готово свакодневно на небу можемо да видимо облаке. Некад је то само безазлени 
усамљени облачак, а понекад је небо прекривено претећим олујним облацима. Стручњаци 
према облицима и боји облака предвиђају време. За нас облаци могу да буду предмет 
уживања, попут слика на великој небеској галерији. Облаци често подсећају на предмете 
или бића.

Снежне пахуљице

У облацима се током зиме вода претвара 
у пахуље које у виду снега падају на земљу. 
Приликом настанка свака пахуља има шест 
чипкасто украшених кракова и право је 
ремек дело природе. Неке од пахуља при 
паду оштете своје кракове или се споје с 
неколико других пахуља. Највећи број њих 
на земљу ипак доспе неоштећен.

Савет: приликом посматрања пахуља од 
помоћи ће ти бити лупа.



У природи се појављује у три стања: течном, чврстом и гасовитом.

НЕ ВИДИМО ГА, АЛИ СЕ НАЛАЗИ СВУДА ОКО НАС

Ветар - кретање ваздуха у природи
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СЕТИ СЕ шТА СМО НАУЧИЛИ

ТЕЧНОСТИ

ОСОБИНЕ: РАЗЛИКУЈУ СЕ ПО:

ТЕКУ
ИМАЈУ СТАЛНУ (НЕПРОМЕНЉИВУ) ЗАПРЕМИНУ

ИМАЈУ ОБЛИК СУДА У КОЈЕМ СЕ НАЛАЗЕ
ИМАЈУ ЈЕДНУ СЛОБОДНУ ПОВРШИНУ

БОЈИ
ПРОВИДНОСТИ

ГУСТИНИ
БРЗИНИ КОЈОМ ТЕКУ

ВОДА

ПРИЛИКОМ ЗАГРЕВАЊА ПРЕЛАЗЕ ИЗ ТЕЧНОГ У ГАСОВИТО СТАЊЕ – ИСПАРАВАЈУ

У ДОДИРУ СА хЛАДНИЈОМ СРЕДИНОМ МАТЕРИЈА ПРЕЛАЗИ  
ИЗ ГАСОВИТОГ У ТЕЧНО СТАЊЕ – КОНДЕНЗУЈЕ СЕ

ПРИЛИКОМ хЛАђЕЊА ДО ТЕМПЕРАТУРЕ ЗАМРЗАВАЊА ПРЕЛАЗЕ  
ИЗ ТЕЧНОГ У ЧВРСТО СТАЊЕ – ЗАМРЗАВАЈУ СЕ

ПРИЛИКОМ ТОПЉЕЊА ПРЕЛАЗЕ ИЗ ЧВРСТОГ СТАЊА У ТЕЧНО – ТОПЕ СЕ

ВАЗДУх

ОСОБИНЕ:

ЗАУЗИМА ПРОСТОР И ИМА ОБЛИК ПРОСТОРА У КОЈЕМ СЕ НАЛАЗИ
ПРИ ЗАГРЕВАЊУ СЕ ШИРИ, А ПРИ хЛАђЕЊУ СКУПЉА
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Материјали и њихова употреба
разговараћемо
• о различитим врстама материјала
•  о важности правилног одлагања пластичних отпадака
• о употреби материјала

учићемо
• о особинама чврстих материјала
• о томе које су повратне, а које неповратне промене материјала
• о особинама магнета
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МАТЕРИЈАЛИ
Предмети који нас окружују направљени су од различитих материјала: стакла, дрвета, 

гуме, пластике, метала, тканине и др. 
Посматрај слике и кажи од којих су главних материјала направљени предмети.

Материјали се разликују по својим особинама. 
Неки су тврди, неки су меки. Неки су провидни, а неки 
нису. Неки су тешки, неки лаки. Неки добро проводе 
топлоту, а неки лошије. Неки материјали су природни, 
а неки вештачки, неки су лако запаљиви, а други нису. 

Познавање особина материјала веома је важно 
онда када доносимо одлуку од чега ћемо правити 
неки предмет. На пример: чинију можемо направити 
од много различитих врста материјала – од стакла, 
од дрвета, од керамике, метала. Најважније за израду 
чиније јесте да материјал од којег је правимо буде 
довољно тврд и да не пропушта течност. Обрнуто, за 
израду чарапа ћемо се одлучити за мекан, лак и лако 
савитљив материјал, који ће допринети томе да нам 
чарапе буду пријатне за ношење.

Један материјал има по неколико особина. На 
пример: дрво је природан, лако запаљив, тврд и 
непровидан материјал. Дрво не проводи топлоту и 
струју и неотпорно је на влагу. Од истог материјала 
могу да се праве различити предмети. Шта се све 
прави од дрвета?

Већина предмета који нас окружују направљени су 
од неколико различитих материјала.

Погледај слике и наведи материјале од којих су 
направљени приказани предмети.

Питања и задаци:
1. Од чега су направљени предмети који нас окружују?

2. На основу чега човек бира материјал од којег ће правити одређени предмет?

3. Наведи неке од особина материјала.

4. У Радној свесци на стр. 104 уради задатке о материјалима.



109

ДЕЈСТВО ТОПЛОТЕ НА МАТЕРИЈАЛЕ

Узми једну стаклену флашу и до врха 
је напуни водом. Добро је затвори. Стави 
је у пластичну кесу, а онда у замрзивач. 
После шест сати погледај шта се догодило 
с флашом.

Да се чак и метал приликом загревања шири, можемо да докажемо следећим огледом:
Пажња! При извођењу овог, као и свих осталих огледа у којима се користи свећа, 

потребна ти је помоћ одрасле особе.

и жица се истеже 

Метална жица мења дужину у зависности од 
температуре којој је изложена. Проверићемо 
то следећим огледом. 

шта ти је све потребно:
• две столице
• жица
• тежи метални предмет
• свећа

Како се оглед изводи
1.  Растегни металну жицу између две 

столице.
2.  На средину жице окачи метални предмет. 
3.  Загревај један крај жице свећом.

шта ће се десити 
Окачени предмет спуштаће се све ниже.

Зашто
Дејство топлоте преноси се на целу жицу и 
она се шири. Услед тога, предмет окачен о 
жицу се спушта.

Шта се догађа с водом када је загревамо или хладимо?
Шта се догађа с ваздухом када га загревамо или хладимо?

Као вода и ваздух, и материјали се мењају када их загревамо или хладимо.
Сви материјали се на топлоти шире, а на хладноћи скупљају. Изузетак је вода, која се 
шири и онда када се хлади, односно замрзава.
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Промене до којих долази када неку материју загревамо или хладимо некад се могу 
видети. Такав је случај с водом.

Вода се у природи јавља у три стања. У ком ће стању вода бити, зависи од температуре.

Занимљивости
Шведски физичар и астроном целзијус 

је пре 250 година направио термометар с 
подеоцима изабраним према особинама 
воде. Подељак на термометру који показује 
температуру на којој се вода замрзава 
обележио је са 0оC (чита се нула степени 
Целзијуса). Подељак на термометру који 
показује температуру на којој вода кључа 
обележио је са 100оC (чита се сто степени 
Целзијуса).

лед (вода 
у чврстом 

стању)

0oC
вода мрзне

вода у 
течном 
стању

100oC
вода кључа

водена пара 
(вода у гасовитом 

стању)
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ВОСАК, МЕТАЛ, ПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ
Ова два материјала понашају се слично. 

Повећањем температуре мењају облик.
Посматрај свећу која гори. Восак се 

топи и цури низ свећу. Када свећа изгори, 
остаје восак који се хлади и поново постаје 
тврд. 

Восак се може обликовати загревањем 
и наливањем у калупе различитих облика. 
Воскари су занатлије које праве разне 
предмете од воска.

Ако метал довољно загрејемо, он ће 
омекшати. Тада се лако савија и обликује. 
Тим послом се у својим радионицама баве 
ковачи.

На високој температури гвожђе се топи 
и постаје течно. У течном стању може да 
се излива у калупе. Када се у калупима 
охлади, гвожђе поново постаје чврсто. Тај 
посао раде ливци у ливницама метала.

Пластични материјали су вештачки 
материјали који имају широку примену. 
Пластика се лако обрађује и обликује. 
Може да буде различите тврдоће, дебљине, 
боје и сл.

Пластика се лако обрађује и обликује 
контролисаним загревањем, а добијени 
облик трајно се задржава.

Питања и задаци:
1. Шта се догађа с материјалима када их загревамо?

2. У чему је сличност између воска и метала?

3. У чему је разлика између воска и метала?

4. Зашто су пластични материјали данас толико много у употреби?

5. Наведи називе три пластична предмета без којих не би могао да замислиш свој живот.
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ОСОбИНЕ ЧВРСТИх МАТЕРИЈАЛА

Неки материјали, на пример вода, могу да се 
налазе у сва три стања, у зависности од температуре. 

Дрво је материјал који се јавља само у чврстом 
стању.

Чврста тела имају сталан облик и запремину.

Запажање: Сунђер се савија док га притискаш, али чим престанеш, он се враћа у 
првобитни облик. За такве материјале кажемо да су еластични. Пластелин се понаша 
као сунђер док га притискаш, али кад престанеш, он се не враћа у претходни облик, већ 
остаје удубљен. За такве материјале кажемо да су пластични. Дрво не мења облик када га 
притиснеш прстом. Такви материјали су крути.

Наведи примере тела која су еластична, пластична и крута.
Чврсти материјали могу се обрађивати механички. Могу да се секу, буше, савијају, 

пресују, ломе и др.

Питања и задаци:
1. Наведи неке особине чврстих материјала.

2. Опиши шта се догађа са еластичним материјалом кад га притиснемо.

3. За које материјале кажемо да су пластични?

4. За које материјале кажемо да су крути?

5. Да ли је жвака еластична? Објасни зашто тако мислиш

6. У Радној свесци на стр. 105 уради задатке о особинама материјала.

Притисни прстом сунђер, пластелин и 
дрвену коцку (као на цртежима). 

Пластика –  врста вештачког материјала који се лако обликује, а добијени облик се трајно задржава.
Пластичност –  особина материјала који се лако обрађује и којем се неповратно може изменити облик.
вештачки материјал –  материјал који су направили, створили људи, који се не налази у природи.
Еластичност –  особина тела да се врати у првобитни положај након савијања или растезања, гипкост.
Пропустљивост –  особина онога што је пропустљиво, што лако пропушта.
Запаљивост –  особина онога што је запаљиво, што се лако пали.

Да се подсетимо – стање материјала може да буде чврсто, течно и гасовито.

Неке особине чврстих материјала су: тврдоћа (крутост), еластичност, пластичност, 
пропустљивост воде и ваздуха (порозност), запаљивост.
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ПОВРАТНЕ И НЕПОВРАТНЕ 
ПРОМЕНЕ МАТЕРИЈАЛА

Када воду загревамо, она 
прелази у гасовито стање и 
назива се водена пара.

Ако водену пару хладимо, 
она се кондензује – прелази у 
течно стање и поново постаје 
течност.

Ако воду замрзнемо, она 
прелази у чврсто стање. Вода 
ће опет постати течност кад се 
буде одмрзла.

Захваљујући томе што вода 
може да мења стања у којима 
се налази, могуће је кружење 
воде у природи.

У свим овим случајевима воду је могуће вратити у првобитно стање. Зато промене кроз 
које пролази називамо повратним променама.

Да ли си некада посматрао припремање јајета на око? Шта се догађа с беланцетом? 
Одвојићемо беланце од жуманца како бисмо боље видели промену до које долази.

Да ли је могуће беланце вратити у првобитно стање? Пошто је то немогуће, ма шта 
покушали да урадимо, таква промена је неповратна промена.

Пре него што га 
изложимо високој 
температури беланце је 
провидна и густа течност.

Када почнемо да 
га загревамо, беланце 
постепено мења боју, 
постаје бело и непровидно и 
прелази у чврсто стање. 

На крају, потпуно побели 
и добија сталан облик, 
што је одлика чврстих 
материјала.
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Шта ће се догодити с дрветом ако га загревамо? Када парче дрвета изложимо високој 
температури, оно ће почети да гори. Приликом сагоревања један део дрвета постаје дим 
(гасовита материја). После извесног времена потпуно ће сагорети, а све што ће од њега 
остати јесте пепео (чврста материја).

Пепео и дим ни на који начин не можемо вратити у првобитно стање; зато за 
сагоревање кажемо да је неповратна промена.

Поједини метални предмети у додиру с водом или влагом из ваздуха рђају. Зарђале 
делове метала немогуће је вратити у првобитно стање, па и за рђање кажемо да је 
неповратна промена.

Питања и задаци:
1.  Објасни зашто за све промене кроз које пролази вода приликом загревања и хлађења 

кажемо да су повратне промене.

2.  Објасни зашто за промену кроз коју пролази беланце приликом загревања кажемо да је 
неповратна.

3.  Који је назив брзе неповратне промене кроз коју пролазе дрво и други запаљиви 
материјали?

4.  У Радној свесци на стр. 106 уради задатке о повратним и неповратним променама 
материјала.

Неки материјали као што су вода, чоколада, восак и др., после загревања или 
хлађења могу да се врате у првобитно стање, па су такве промене повратне промене.
Неки материјали (беланце јајета, шећер, зрна кукуруза (кокице) итд.) загревањем и 
хлађењем трајно мењају стање. Зато су такве промене неповратне промене.
Сагоревањем и рђањем материјала долази до промена које су неповратне.
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ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВОДЉИВОСТ
Замисли како би изгледао живот без електричне струје. Који уређаји које свакодневно 

користимо не би постојали? Данашњи живот готово је незамислив без електричне струје. 
Она нам олакшава живот. Електрична струја производи се у електричним централама, а 
затим се металним жицама далековода проводи до наших станова. Неки материјали, као 
што су метали, добро проводе електричну струју. За њих кажемо да су проводници струје. 
Материјали који су лоши проводници струје називају се изолаторима. Такви су: пластика, 
стакло, дрво и др.

да ли вода проводи струју?

У чашу из претходног огледа сипаћемо дестиловану воду. Шта 
се догодило са сијалицом? Она и у овом случају неће засветлети. 
То значи да ни дестилована вода не проводи електричну струју, 
односно она је електрични изолатор.

У воду из претходног огледа додаћемо две кашичице соли и 
промешати, а затим поставити део са ексерима, као на почетку. Шта 
ће се тада догодити? Сијалица ће засветлети. То значи да слана вода 
проводи електричну струју, за разлику од дестиловане, односно да 
је слана вода електрични проводник.

да ли ваздух проводи струју?

Шта ти је све потребно: 
• батерија од 4,5V
•  одговарајућа мала  

сијалица која ради на 4,5V
• жица
• два ексера
• стиропор
• чаша
• изолир-трака

1. Провери да ли су батерија и сијалица исправне на начин 
који је приказан на цртежу. Сијалица треба да засветли! 
2. Направи струјно коло уз помоћ одрасле особе (види цртеж).

Запажање:
Да ли сијалица светли ако је чаша празна? У чаши се налази 
само ваздух. Пошто сијалица не светли, закључујемо да ваздух 
не проводи електричну струју, односно електрична струја не 
тече кроз ваздух.

опрез!
Опасно је користити електричне апарате у близини воде. Не заборави да се у води коју 

пијемо налазе растворене минералне материје.

Питања и задаци:
1. Како називамо материјале који проводе електричну струју?

2. Шта су то изолатори?

3. Да ли је ваздух електрични проводник или изолатор?

4. Да ли је вода коју пијемо електрични проводник или изолатор?

5.  У Радној свесци на стр. 107 пронаћи ћеш упутства за извођење још неких огледа о 
електричној проводљивости материјала.
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МАгНЕТИ

Два магнета могу да се привлаче или одбијају. Супротни полови се привлаче,  
а истоимени одбијају.

Погледај цртеже и објасни како се користи особина магнета да привлачи гвоздене 
предмете.

Магнети могу бити природни (руда магнетит) и вештачки. 
Када се гвожђе превлачи по магнету, оно постаје вештачки магнет и тада кажемо да смо 

намагнетисали гвожђе. 
Сваки магнет има два пола: северни (N) и јужни (S).

Ако се магнет сломи на два дела, 
добиће се два магнета. 

шта ти је све потребно: 
• магнет
• ексер
• дебљи картон

Стави ексер на картон. Испод картона по-
мерај магнет. Видећеш да се и ексер поме-
ра. То значи да магнет делује кроз картон.

N и S – ознаке Н и С потичу од почетних слова енглеских речи: North – север и South – југ
руда –  састојци стена, метали и неметали, који се налазе под земљом и који се ископавају 

у рудницима.

Магнет је тело које привлачи гвоздене предмете.
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Такво привлачење или одбијање магнета може бити 
веома јако. 
У Јапану постоји супербрзи воз који користи толико 
јаке магнете да могу да подигну и покрену локомотиву 
с вагонима. То је најбржи воз на свету.
Планета Земља је велики природни магнет. 
Има северни и јужни магнетни пол. 

Морнари су се пре открића компаса оријентисали помоћу Сунца и звезда. 
Делфини, птице, рибе и китови оријентишу се помоћу магнетног поља Земље.

Питања и задаци:
1. Шта је магнет?

2. Колико полова има магнет? Који су то полови?

3. Који се делови магнета привлаче, а који одбијају?

4. Шта ћемо добити када сломимо магнет?

5. У Радној свесци на стр. 108 уради задатке о магнетима.

За овај оглед потребна су ти два шипкаста магнета. 
Један стави на сто, а други држи у руци. Покушај да делујеш привлачно и одбојно на 

први магнет. 

Направи једноставан компас

шта ти је све потребно: 
• хартија     • намагнетисана игла      • конац

1.  Намагнетиши иглу тако што ћеш је неколико пута превући преко магнета. 
2.  Савиј папир напола и пробуши га намагнетисаном иглом. 
3.  Провуци иглу кроз папир.
4.  Вежи крај конца за средину намагнетисане игле. Други крај држи  

у руци тако да папир са иглом виси. Када се папир и игла умире, 
показиваће правац север–југ.



МАТЕРИЈАЛИ

Магнети

стање материјала / воде деловање на материјале изазива

чврсто

испаравање
кондензација
замрзавање
топљење

повратне 
промене

неповратне 
промене

сагоревање
рђање

течно
гасовито

крути еластични пластични
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СЕТИ СЕ шТА СМО НАУЧИЛИ

електрични 
проводници

електрични 
изолатори

Материјали могу битиЧврсти материјали могу бити

Супротни полови магнета 
се привлаче.

Истоимени полови 
магнета се одбијају.
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Кретање
разговараћемо
• о кретању и мировању тела
• о томе како настају звуци у природи

учићемо
• о томе шта је путања тела
• о томе на које начине тело може да се креће
• о клатну и опрузи и о томе како се крећу
• о звучним таласима
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КРЕТАњЕ И МИРОВАњЕ
У природи је све у непрестаном покрету. По чему можемо да знамо да ли се нешто или 

неко креће или мирује?

На првој слици видимо птицу која 
лети око дрвета. Док лети, она мења свој 
положај у односу на дрво. Зато кажемо да 
се птица креће у односу на дрво.

Мачка посматра птицу и чека је испод 
крошње дрвета. Она тренутно не мења 
положај у односу на дрво, па зато кажемо 
да мачка мирује у односу на дрво.

Бубамара се не креће на дечаковој 
руци, односно тренутно не мења положај у 
односу на руку. Зато можемо да кажемо да 
бубамара мирује у односу на дечакову руку.

Дечак хода и мења свој положај у 
односу на дрво. Зато можемо да кажемо да 
се дечак креће у односу на дрво.

Бубамара, која мирује у односу на 
дечака, заједно с дечаком мења положај у 
односу на дрво. Зато можемо да кажемо да 
се бубамара креће у односу на дрво.

Размисли и одговори:
• Да ли се дечак креће у односу на брод? 
• Да ли се дечак креће у односу на обалу?

Питања и задаци:
1. Када можемо да кажемо да се неко тело креће?

2. Можемо ли за једно исто тело да кажемо да се истовремено и креће и мирује? Објасни.

3. Шта је кретање?

За неко тело кажемо да се креће у односу на друго тело онда када се његов положај 
мења у односу на то друго тело.

Кретање је промена положаја једног 
тела у односу на друго тело.
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ПУТАњА
Док се крећу, нека тела за собом остављају 

траг. Када кредом на табли цртамо линије 
она оставља траг по ком знамо којом се 
путањом кретала. Исто се догађа и са 
оловком када се креће по папиру.

Линију – путању по којој се неко тело 
кретало, не можемо увек да видимо, али 
можемо да је замислимо. 

Авиони понекад за собом остављају траг 
у виду беле линије на небу, а понекад не. Ми 
ипак знамо да су се оба авиона приказана 
на слици кретала по некој путањи. У случају 
првог авиона путању можемо да видимо, а у 
случају другог можемо само да је замислимо.

Тела могу да се крећу на различите 
начине. Ако се тело креће по правој линији 
(путањи), кажемо да је то праволинијско 
кретање.

Ако је путања тела крива линија, кажемо 
да је то криволинијско кретање.

Понекад је путања у облику кружнице. 
Такво кретање називамо кружним 
кретањем.

Питања и задаци:
1. Шта је путања тела?

2. Када кажемо да је кретање праволинијско?

3. Када кажемо да је кретање криволинијско?

4. Како називамо кретање по кружној путањи?

5. У Радној свесци на стр. 112 уради задатке о кретању.

Стварна или замишљена линија по којој се тело креће је путања тела.

1

2
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КАКО СЕ ТЕЛА ПОКРЕЋУ
Да би се неко тело кретало, потребно 

је да га нешто покрене. Тела се могу 
покренути на разне начине. Сети се 
начина на које ти покрећеш играчке. Шта 
можеш да урадиш да би покренуо лопту? 
На који начин покрећеш лутку или модел 
аутомобила?

Да бисмо покренули играчке, можемо 
да их вучемо, гурамо, бацамо, подижемо, 
спуштамо итд.

Неке играчке садрже механизам који их покреће, а друге се крећу помоћу електричне 
струје.

Неки од предмета које људи користе покрећу се тако што их човек помера. Неке 
покрећу механизми слични онима који се налазе у играчкама, неки помоћу електричне 
струје, а многе од њих покрећу веома сложене машине.

Сети се предмета из своје околине који се крећу и објасни шта их покреће.
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ПАДАњЕ, КЛИЗАњЕ И КОТРЉАњЕ ТЕЛА
Ако лопту испустимо из руке, она ће 

пасти на земљу.
Ако је бацимо високо изнад главе, она 

ће се неко време кретати увис, а затим 
ће поново пасти на земљу. У оба случаја 
кретање лопте биће праволинијско.

Слично ће се догодити с лоптом коју смо 
шутнули. Неко време кретаће се нагоре, а затим ће почети да иде надоле, све док не падне 
на земљу. У том случају кретање ће бити криволинијско.

Санке се низбрдо крећу клизањем по глатком снегу. Ако 
бисмо покушали да се санкама спустимо низбрдо без снега, 
не би смо успели, јер је површина храпава.

Када возимо бицикл, точкови се окрећу 
– котрљају. Да би се кретао низбрдо, дечак 
не мора да окреће педале. Да би се кретао 
узбрдо, дечак ће морати да употреби снагу 
како би педалама покренуо точкове да се 
котрљају. Шта мислиш, да ли дечак мора 
да окреће педале да би се бицикл кретао 
по равном путу? Објасни зашто тако 
мислиш.

Питања и задаци:
1. Да ли тела могу да се покрену сама од себе?

2. На које начине можемо покренути тела?

3. Зашто сва тела која бацимо падају на земљу?

4. Када се тела лакше клизају?

5. Када се тела лакше котрљају?

6. У Радној свесци на стр. 113 уради задатке о начинима покретања и кретања.

Земља привлачи сва тела која се налазе у њеној близини. Зато тела која не покреће 
машина или нека друга енергија падају.

Тела могу да се крећу клизањем. Клизање је лакше 
по глатким него по храпавим површинама.

Тела могу да се крећу котрљањем. 
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КРЕТАњЕ КЛАТНА И ОПРУгЕ
Девојчица се љуља на љуљашци. 
Она се креће у односу на дрво по делу 

кружне путање која се назива лук.

Клатно је справа која нам помаже да 
боље разумемо поједине природне појаве.

Клатно се креће на исти начин као и 
девојчица на љуљашци. Клатно полази из 

највишег положаја 
своје путање, 
положаја A, пролази 
кроз положај B и 
долази у положај C. Затим се истом путањом враћа у положај A.

Куглица почиње да се креће из положаја А зато што је привлачи 
Земљина тежа због које, сети се, тела падају. Пошто је куглица 
канапом повезана с постољем клатна, не може да падне већ 
наставаља да се креће све до положаја В, а онда назад и тако даље.

Такво кретање клатна стално се понавља за исто време. За такво 
кретање кажемо да се периодично понавља.

Опруга је сачињена од еластичног 
материјала који тежи да задржи почетни 
облик.

Ако опругу истегнемо, она ће се 
супротставити истезању и тежиће да се сабије.

Ако опругу сабијемо, она ће тежити да се 
растегне.

Шта мислиш, шта ће се догодити ако опругу окачимо тако да стоји вертикално?
Због привлачења Земљине теже, предмет који смо окачили истеже опругу. Опруга 

га спречава да падне и тежи да се врати у првобитни облик. Кретање опруге горе-доле 
наставиће се извесно време, све док се потпуно не умири. Опруга ће остати делимично 
растегнута због тежине окаченог предмета.

Кретање љуљашке 
и клатна не би 
било могуће да нас 
Земља стално не 
привлачи. Клатно 
не би могло да 
крене из положаја 
А у положај Б.

Питања и задаци:
1. Шта је клатно?

2. Објасни начин кретања клатна?

3. Шта ће се догодити са опругом када је растегнемо?

4. Шта ће се догодити са опругом када је савијемо?

5. У Радној свесци на стр. 114 пронаћи ћеш упутства за извођење огледа с клатном.
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ТАЛАСНО КРЕТАњЕ
Шта се дешава кад плови брод? У води се стварају таласи. Тада долази до таласног 

кретања воде.
Примери таласног кретања у природи су:

Треперењем жица на гитари, виолини, 
харфи, тамбури и ударањем по затегнутој 
кожи бубња праве се звучни таласи који се 
шире кроз ваздух. Те таласе не видиш, јер 
не видиш ни ваздух. 

Звучни талас није померање ваздуха, 
као што је, на пример, ветар. Звучни талас 
се простире тако што се треперење малих 
делова ваздуха преноси.

Наш глас настаје треперењем гласних 
жица које се налазе у грлу.

да ли је сваки звук исти?

шта ти је све потребно:
• челична жица
• две кофе
• вода
• две летвице
1.  Преко два подупирача затегни челичну 

жицу помоћу кофа с водом. 
2.  Мењај количину воде у кофама и размак 

између подупирача.
Запажање: При повећању количине воде 
тон ће бити виши. При повећању разма-
ка између подупирача тон ће бити нижи 
(дубљи).

кретање морских таласа кретање таласа који се праве када убациш 
каменчић у бару.

Звук настаје треперењем неког тела. Звук је врста таласног кретања.
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ЗВУцИ ИЗ ПРИРОДЕ
У природи се чују многи звуци који 

настају услед кретања. Ветар је ваздух 
који се креће. Док се креће, он фијуче, 
хуји, завија, што зависи од брзине кретања 
ваздуха и препрека на које наилази. Ветар 
производи звук и шуми кад пролази кроз 
гране дрвећа, шушти кроз лишће и траву, 
лупа и звижди кад удара у прозоре итд.

Грмљавина је бука која настаје (као 
и џиновска варница, муња) онда када 
дође до пражњења електрицитета између 
облака или између облака и земље. Иако 
се догађају истовремено, муњу видимо 
раније, а грмљавину чујемо касније, зато 
што је светлост бржа од звука. Преношење 
треперења могли бисмо да упоредимо са 
рушењем домина које су поређане у низу. 
Ако срушимо прву домину у низу, она 
ће срушити следећу, а ова опет наредну, 
и тако даље, све док се не сруши и она 
последња у низу.

Када се вода креће у потоцима, рекама, 
језерима, морима, чују се шумови, 
клокотања, жуборење, пљускање, бучање 
и други звуци који настају ударањем воде 
о камење, земљу и друге препреке или 
комешањем и таласањем саме воде.

Када пада киша, чује се шуштање или 
пљуштање капљица док путују кроз ваздух 
или кад ударају о подлогу.

Питања и задаци:
1. Где у природи можемо да пронађемо примере таласног кретања?

2. Како настаје звук?

3. Како настаје људски глас?

4. Наведи примере звукова који настају у природи.

5. У Радној свесци на стр. 115 уради задатке о таласном кретању.



КРЕТАЊЕ МИРОВАЊЕ

За неко тело кажемо да се креће у односу на друго тело онда 
када се његов положај мења у односу на то друго тело.

СЕТИ СЕ шТА СМО НАУЧИЛИ
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праволинијско криволинијско кружно
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